
Integrovaný blok:   LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 

Téma:     

 Podtéma:  Kouzlíme a čarujeme 

V tomto tématu se zaměříme na estetické a tvůrčí aktivity, činnosti zaměřené k poznávání 

různých lidských vlastností, dramatické činnosti, na četbu a poslech pohádek a příběhů, na 

činnosti podněcující tvořivost, nápaditost a fantazii dětí. 

 Podtéma:  Moje milá maminko 

Toto téma je zaměřené na rozvoj sociálního cítění dětí, na rozvíjení citových vztahů, vnímání a 

naslouchání, na prohloubení komunikativních schopností, uplatňování návyků v základních 

formách společenského chování, správného vnímání, co si ten druhý přeje a potřebuje. 

 Podtéma:  Příroda kolem nás 

Téma je zaměřené na prohlubování poznatků o živé i neživé přírodě, na znalosti o domácích, 

hospodářských i volně žijících zvířatech, o jejich způsobu života, kde žijí, čím se krmí a jak se 

jmenují jejich mláďata. Součástí budou smyslové hry, přímá pozorování a pohybové aktivity, 

posilování zvídavosti, zájmu o činnosti, radost z objevování, vytváření základů aktivních postojů 

ke světu, rozvíjení a užívání všech smyslů. 

 Podtéma:  Děti na planetě Zemi 

Záměrem je podpora fyzické i psychické pohody dětí, rozvíjení citů i vůle, rozvoj 

komunikativních dovedností, získávání schopnosti řídit svoje chování, podpora utváření vztahů 

dítěte k jinému dítěti a společenské pohody ve svém sociálním prostředí. V tomto tématu se děti 

seznámí s dalšími poznatky o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí, s poznáváním 

jiných kultur. 

 

 

 



Téma:     HURÁ PRÁZDNINY 

 Podtéma:  Jede, jede poštovský panáček 

Cílem tohoto tématu je prohlubování znalostí o místě a prostředí, ve kterém dítě žije, vytváření 

pozitivního vztahu k němu, vytváření povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, vytváření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, s přírodou, lidmi a společností. Součástí budou kognitivní i praktické 

činnosti rozvíjející poznatky a zkušenosti dětí, hry a aktivity na téma dopravy. 

 Podtéma:  Vodní hrátky 

V tomto tématu se budeme věnovat opakování poznatků z celého uplynulého školního roku, 

záměrem je trávit co nejvíce času venku zejména pohybovými aktivitami, rozvíjení schopnosti 

přizpůsobovat se změnám a podmínkám prostředí, získávání relativní citové samostatnosti, 

ochrana osobního bezpečí, podpora zdraví a osobní pohody. 

 


