
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Voda a mráz 

Datum: 23. 1. – 27. 1. 2023 

 

Vzdělávací cíle: 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí 

 Orientace v prostoru a rovině 

 Rozvoj smyslového vnímání  

 Rozvoj řečových schopností a logického uvažování 

 Rozvoj matematické pregramotnosti 

Klíčové kompetence: 

 Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 

záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat 

podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

Očekávané výstupy: 

 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a 

životní praxi 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídání o důležitosti vody a jak se mění její skupenství 

v závislosti na počasí. Ukážeme si na obrázcích – na velkém formátu tv obrazovky. Co 

můžeme pozorovat nyní v zimě (sníh) a když začne mrznout (led). Jak probíhá koloběh 

vody. 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky s ukázkami zimní 

přírody. Popisujeme obrázky a rozšiřujeme slovní zásobu  

 Matematická pregramotnost – procvičujeme číselnou řadu 1-5, počítáme se ve třídě, 

říkáme si, kdo chybí, dny v týdnu, roční období, procvičujeme geometrické tvary a 

barvy 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení, opakujeme 

slova, logopedická cvičení s vybranými písmeny, opakujeme věty – správná 

výslovnost 

 

 Básnička – Kolem školky chodí mráz – upevňování básně 



Kolem školky chodí mráz,  

Rád by vlezl mezi nás.  

My se zimy nebojíme,  

Do školky ho nepustíme 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 Grafomotorická deska na nohy, uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, 

správné sezení při kreslení, na velký formát papíru vlnky (sněžení vloček) 

Emoční rozvoj 

 V ranním kroužku si ukazujeme, jak se dnes cítíme. Mimickými svaly znázorníme naši 

aktuální emoci. Proč jsme šťastní a proč smutní? Práce s emočními kartičkami. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Jak správně použít toaletní papír, jak si správně umýt ruce.  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Dbáme na správnou hygienu, mytí rukou, použití desinfekce. 

Výtvarné činnosti 

 Zimní strom – obtisk ruky 

 Práce s temperovou barvou – obtiskování prsty, malba štětcem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Upevňování písně „Tanec vloček“ 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry se zimní tématikou 

 Překážkové dráhy 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

Ostatní: 

 Zimní omalovánky 

 Puzzle se zimní tématikou  

 Obrázky – přikládání víček podle barvy 

 Kolíčkohraní – stíny zimních sportů a početní řada 1-6 (rozvoj jemné motoriky) 



 

 
 

 



 

 

 


