
Integrovaný blok: První vločka 23. 1. – 27. 1. 2023 

Tématický celek: Z pohádky do pohádky 

Vzdělávací cíle:  

• Seznámení s klasickými pohádkami  

• Umět rozpoznat dobro a zlo  

• Naučit se společně písničku a básničku  

• Dokázat podle obrázku seřadit děj pohádky  

• Dokázat převyprávět děj pohádky  

 

Klíčové kompetence:  

• Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i 

odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog  

Očekávané výstupy:  

• Vyslechnout a převyprávět pohádku, příběh  

• Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“  

• „jak to bylo dál?“…vymýšlet pokračování dle vlastní fantazie  

  

Naplnění vzdělávacích cílů  

Rozvoj komunikace 

 o Vyprávění pohádky podle obrázku 

 o Popis postavy z pohádky 

 o Popletená pohádka – dokázat najít chybu v pohádce a opravit ji  

               o Spojování obrázků ke správné pohádce  

          PPD – „Hádej, kdo jsem,“  

  

Jazyková pregramotnost 

 o Vytleskávání slov + určení počtu slabik 

 PPD: Určení první hlásky ve slově + další slova na danou hlásku. 

           Zkusit poznat i poslední hlásku ve slově.  

o Obrázkové čtení 

 o Rýmování slov – les x pes, košíček x karkulka, pohádka x hromádka a 

další… 

 PPD: Zkusí vymyslet svoje slova, která se rýmují  

  

• Matematická pregramotnost 

 o Dokázat poznat: méně x více x stejně  

 PPD: dokázat říct, o kolik méně nebo více 

o Počítání 1-5, PPD: 1-10  

  

• Logopedická prevence  

o Procvičení mluvidel, práce s jazykem, foukání – pohádkové postavy… 

čert, vodník, meluzína 



  

• Básnička+ písnička  

 Princeznička na bále  

 Princeznička na bále, poztrácela korále.  

              Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.  

              Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále.  

              Honzík běžel na horu, nakopal tam bramborů. 

              Vysypal je před krále, tady jsou ty korále. 

              Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli.   

Grafomotorika  

• PPD: perníková chaloupka, perníček-obtahování 

• Střední děti – spodní oblouk – tašky na střeše 

• Malé děti - kolečko (tabule) 

 

Emoční rozvoj  

Poučení v pohádkách – dobro x zlo 

Rozvoj sebeobsluhy  

• Rozepínání a zapínání zipu a knoflíků, dokázat obránit věci z rubu na líc a naopak  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu  

• Každodenní pobyt venku  

• Pochopení správného oblékaní v zimě  

• Poučení o tom, že sníh se nestrká do pusy   

  

Výtvarné činnosti  

Perníková chaloupka- stříhání, lepení, dokreslování 

Hudebně dramatické aktivity  

• písnička: „Červená karkulka“ + opakování naučených písní  

• rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání  

• zpívání písničky + doprovodný pohyb  

• zvukové pexeso 

  

Pohyb  

 překážková dráha- cesta za princeznou 

 PH „Na kouzelníka“, „Na čertíky“ 

 Motivovaná cvičení s hudbou, tanec 

Jazyková podpora pro děti s OMJ  

• Rozlišování množného a jednotného čísla  

  

 


