
Integrovaný blok:   LETNÍ DOBRODRUŢSTVÍ 

Téma:    VOLÁME TĚ SLUNÍČKO 

 Podtéma:  Halo děti, už k nám letí, čarodějka na koštěti 

Hlavním záměrem a cílem je seznámit děti s tradicí Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc), 

rozvíjet u dětí tvořivost a fantazii a naučit je rozlišovat rozdíly mezi dobrem a zlem. 

 Podtéma:  Moje milá maminko, překvapím tě malinko 

Přiblíţit dětem význam svátku maminek, pomocí říkadel, písní, přáníček. Uvědomit si význam 

rodiny, vést k pochopení vztahů mezi jejími členy. Pochopit a uvědomit si, čím vším je pro nás 

maminka. 

 Podtéma:   U Rokycan černej les, hlídá ho tam velkej pes 

Cílem je přiblíţení pojmu domov v širším slova smyslu. Prostřednictvím aktivit se děti seznámí  

s místem, kde bydlí, ale i s prostředím, ve kterém ţijí (bezpečí domova, ve kterém ţijeme  

jako rodina). Upevníme si znalosti o svém bydlišti, adrese, členech domácnosti, městě a jaká 

důleţitá místa mají ve svém okolí, protáhneme si tělo s motivačními říkankami k tématu, 

společně vytvoříme maketu našeho města, naučíme se písničku. 

 

Téma:    HRAVÉ LÉTO S BERUŠKOU 

 Podtéma:  Otevři oči, svět se kolem točí 

Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, neţ na ostatních 

planetách, jak se na ní ţije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Kaţdý 

 jsme jiní a ţijeme v různých podmínkách. Zjistíme, jak můţeme podmínky k ţivotu ovlivnit, 

změnit, vylepšit. Dovíme se, jak vznikly hory, kde pramení řeky, jak se jmenuje naše nejbliţší 

okolí. Ukáţeme si různé pokusy s vodou. Budeme hledat v encyklopediích a hovořit na téma  

Co by se stalo, kdyby. Také si budeme zvyšovat fyzickou kondici delšími vycházkami. 

Dalekohledem se podíváme do vesmíru. 



 Podtéma:  Cestou za pohádkou 

Cílem je oslavit den dětí v MŠ. Plnění úkolů na pohádkové stezce. Výroba a ochutnávka 

zmrzlinových pohárů. Práce s pohádkou Červená karkulka – různé kultury. 

 Podtéma:  Na Zemi je život milióny let, jak to všechno bylo,  

                                                                                         zkusíme teď hned! 

Děti se promění v archeology a zkoumají svět dinosaurů. Seznámí se s jejich ţivotem na Zemi. 

Rozvíjíme u dětí fantazii a kreativitu při tvorbě dinosaurů, učíme je hledat v encyklopediích a 

poznávat dávno zapomenutý svět. Pojedeme na školní výlet do DinoParku Plzeň, kde budou moct 

děti prohloubit získané informace pomocí proţitkového učení.  

 Podtéma:   Vzhůru na palubu, dálky volají 

Blok zahrnuje soubor her a tvůrčích činností tematicky propojených s blíţícími se prázdninami. 

Prostřednictvím těchto aktivit budeme rozvíjet pocit sounáleţitosti se skupinou dětí (dětí i rodičů) 

a podílet se na řešení problémových situací. Realizace integrovaného bloku předpokládá 

vytvoření přátelského prostředí, které umoţní společně proţít radostné chvilky dětem na konci 

školního roku. 

  

 


