
Integrovaný blok:   TAJEMSTVÍ PODZIMU 

Téma:                           VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE 

 

 Podtéma: Kluci, holky, šup do školy 

Úkolem tohoto bloku je poskytnout dítěti informace vedoucí k uvědomování si vlastního já, 

seznámení se s prostředím MŠ, prostředím třídy a její adaptaci, postupnému odloučení se od 

rodiny, utváření společenských pravidel a pravidel MŠ, rozvoj tvořivého myšlení. Děti se učí 

znát svou značku, pojmenovat obrázkové symboly, reprodukovat známé dětské písně. 

 

 Podtéma: S kamarády jsme tu rádi 

V tomto bloku jde především o utváření vztahů v MŠ a dotváření pravidel společného soužití, 

nalezení pocitu bezpečí, sounáležitost se skupinou, radostné prožívání s novými kamarády a 

zapamatování si jejich jmen, učit se rozkladu slov na slabiky (rytmizace). Společnými silami se 

pokusíme vytvářet u dětí povědomí o časových pojmech (ráno, poledne, večer, dny v týdnu, 

měsíce, roční období), to vše spojovat s typickými činnostmi, které děti běžně vykonávají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma:                           PODZIMNÍ ČAS 

 

 Podtéma: Barvy podzimu 

Hlavním cílem tohoto tématu je vnímání podzimní přírody našimi smysly. Zrakem pozorujeme 

barvy a změny v přírodě, tvary. Sluchem poznáváme zpěv ptáků, kvílení větru v korunách 

stromů. Hmatem se seznamujeme s povrchem listů, trávou, mechem. Čich nám prozradí 

libou, či nelibou vůni.  

 

 Podtéma: Šel zahradník do zahrady 

Tento blok děti seznámí s vybranými druhy ovoce a zeleniny, jejich pojmenováním a 

významem pro naše zdraví. Naučíme se je vnímat všemi smysly (zrakem, sluchem, hmatem, 

čichem, chutí), Tvořivé hry s modelínou napomohou k rozvoji jemné motoriky (plácání, trhání, 

válení). Nebudou chybět hudebně pohybové hry, ani říkanky s pohybem. 

 

 Podtéma: Strašidel se nebojíme 

Cílem tohoto bloku je seznámit děti s lidovými tradicemi ,společně prožít radost a veselí.. 

Motivací prohlubovat dětskou fantazii, představivost, zručnost i tvořivost při výtvarných, 

pohybových a dramatických činnostech. Posilování radosti z vytváření podpoříme společnými 

akcemi s rodiči. Vyzkoušíme si hru v roli k překonání strachu. Naučíme se nové písničky a 

básničky k tématu. Společně vyzdobíme třídu, oslavíme „Strašidelný rej“ a vyhlásíme soutěž o 

nejhezčí masku karnevalu. 

 

 

 

 

 



Téma:                           CHYSTÁME SE NA ZIMU 

 

 

 Podtéma: Dráček letí, milé děti 

Celým blokem se budeme věnovat změnám počasí v tomto ročním období. Součástí budou 

vycházky do přírody, sběr a manipulace s přírodninami. Dále se zaměříme na rozvoj 

pozorovacích schopností (hledat rozdíly mezi dvěma shodnými obrázky), vyjadřovacích 

schopností (kultivovaný jazykový projev pomocí písní a říkadel), předmatematických a 

grafomotorických dovedností. 

 

 Podtéma: Vlaštovičko, leť 

V tomto bloku děti získají povědomí o odletu ptáků do teplých krajin, osvojí si názvy 

některých druhů ptáků, seznámí se s jejich stavbou těla, přičemž budou vnímat rozdíly oproti 

tělu lidskému. Naučíme se vyprávět příběh podle obrázků, respektovat, když vypravuje 

kamarád. Hravou formou budeme rozvíjet sluchové vnímání, naučíme se rozlišovat první 

hlásku ve slově.  

 


