
Integrovaný blok: Poznáváme, co je pro nás zdravé 

Měsíc: listopad 

Téma: Příběh o tmě a o světle 

Základní charakteristika: Venku začíná být nevlídno a sychravo. Dny se zkracují, proto se více 

držíme doma. Platí to jednak o skutečné délce času, které v tyto dny trávíme v přírodě, ale i o 

tématech, kterými se v této době můžeme zabývat a o pocitech, na které se můžeme 

v potemnělé a chladné době zaměřit. Na vnitřní světlo a vnitřní teplo… 

Vzdělávací východiska: Svou rodinu, své blízké máme velmi rádi. Máme je rádi pořád, když 

jsme spolu, i ve chvílích, kdy s námi zrovna přímo nejsou a jsou třeba v práci nebo v jiném 

městě a máme je rádi i tehdy, když už s námi nebudou nikdy, když zemřeli. Připomínáme si 

nyní celou svou rodinu a všechny její členy, abychom věděli, kam patříme, kdo tu byl před námi 

a s kým společně jdeme životem. První náznak světla do potemnělých dní přiváží bílý kůň 

svatého Martina. V této době plískanic se svatý Martin rozdělil s chudákem třesoucím se 

zimou o svůj plášť. Svatomartinský příběh nám přináší téma soucitu, rozdělení se a otvírá náš 

pohled k potřebným i mimo okruh našich nejbližších a rodiny. Těšíme se na první sníh, který 

přikryje zemi bílým pláštěm a rozzáří ji třpytem sněhových vloček a netrpělivě na něj čekáme. 

Začínají nejtemnější dny v roce, co mělo být ztraceno, je ztraceno, co má být zachováno, je 

třeba ochránit. Nyní nezbývá než mít důvěru, že zrníčka zapadlá do půdy i všichni živočichové 

dostatečně přijímají ochranu a teplo Země, že světlo života zase na jaře zazáří plnou silou. Za 

dávných časů byli lidé mnohem závislejší na počasí než my dnes. Když v létě nepršelo, obilí na 

polích uschlo, a když v zimě nesněžilo, zemi chyběla vláha a rostlinky i zvířata ukrytá pod zemí 

mohly bez sněhové přikrývky zmrznout. Proto se lidé snažili počasí všelijak ovlivňovat a déšť, 

sluníčko i sníh si zkoušeli přivolávat. Různými zvyky, hrami, rituály připomínali přírodě, co je 

v daném období zapotřebí. 

 

Kompetence k učení – dítě ukončující předškolní vzdělávání 

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 

o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 

žije 

Kompetence k řešení problémů - dítě ukončující předškolní vzdělávání 

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 

možnosti a varianty /má vlastní originální nápady/; využívá přitom dosavadní 

zkušenosti, fantazii a představivost 

Komunikativní kompetence – dítě ukončující předškolní vzdělávání 

• se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

Sociální a personální kompetence – dítě ukončující předškolní vzdělávání 



se projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

Činnostní a občanské kompetence – dítě ukončující předškolní vzdělávání 

• se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě:  

• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních /vnímání, 

porozumění, poslechu/ i produktivních /; výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného 

projevu, vyjadřování/ 

• získání relativně citové samostatnosti 

• je motivováno k vnímání světa a života ve svém okolí 

• získává příležitost k rozvoji vnímání, citlivosti a citovosti 

• učí se rozlišovat a pojmenovávat barvy, vůně, nálady, rozdílnosti, velikosti, učí se řadit, 

třídit, uspořádat 

• učí se orientaci v prostoru a reakci na signál i slovo 

• procvičuje základní pohybové i pracovní dovednosti 

• učí se orientovat v situaci, pojmenovávat různé chování a jednání na základě hry i 

reálné zkušenosti, postupně si vytváří vlastní povědomí o tom, co je slušné a naopak 

• dostává příležitost aktivně se podílet na vytváření společných pravidel 

• učí se respektovat pochopená a zdůvodněná pravidla soužití 

• dostává příležitost zaujímat a vyjadřovat vlastní názory a postoje 

• učí se vyjadřovat prostřednictvím pohybu, slova, výtvarných činností 

• utváří si základní představu o společenských normách 

• dostává prostor ke spolupráci s ostatními dětmi i ke sdílení společné činnosti a hry 

• seznamování se světem lidí, kultury a umění 

Konkrétní cíle: 

• seznamování se se změnami v přírodě a sledem ročních období, znaky podzimu, počasí, 

rozvoj slovní zásoby 

• seznamování s básničkami, písničkami, texty vztahující se k podzimu 

• kultivace smyslového vnímání barev, tvarů, vůní, zvuků, chuti rozlišováním, 

pojmenováním a ochutnáváním ovoce a zeleniny 

• rozvíjení jemné motoriky a grafomotoriky 

• posilování schopnosti tvořivě pracovat s výtvarnými i přírodními materiály 

• seznamování se s plody stromů a keřů, houbami, jejich rozeznávání a pojmenování, 

vytváření povědomí o přírodním prostředí a ekosystému les 

• seznamování se s životem mravenců 

• seznamování se s lesními zvířaty, čím se živí, jak se o ně člověk stará a čím je může 

ohrozit 



• posilování neverbálních i verbálních komunikativních dovedností 

• kultivace smyslového vnímání při hmatových, sluchových, chuťových i zrakových hrách 

a činnostech 

• rozvoj schopnosti užívat si krás a darů podzimu a radovat se z jeho barev, tvarů a vůní 

• vytváření povědomí o tom, jak se příroda připravuje na zimu 

• společné prožívání a zážitky při Martinské slavnosti i její přípravě 

• rozvoj prosociálních vlastností – rozdělit se, respektovat vlastnictví druhých, požádat, 

poděkovat a posilování schopnosti spolehnout se na druhého při prosociálních hrách 

• seznamování s různými druhy hudby, rozlišení její nálady, rozvoj schopnosti spojit 

pohyb s hudbou, malba s hudbou 

• seznamování se s barvami v přírodě i na paletě, porovnávání barev při malbě se 

skutečností 

• osvojování si poznatků o těle a jeho částech, vytváření povědomí o tom, co prospívá 

našemu zdraví 

• vytváření prosociálních postojů zbavováním se ostychu z doteku /objetí, přimáčknutí/ 

• rozvoj schopnosti empaticky vnímat své kamarády, vážit si práce druhých, pomáhat 

druhým, schopnosti ocenit snahu druhého 

Přibližná délka realizace, doporučené období k zařazení: 

3 – 4 týdny v průběhu podzimu (říjen, listopad) 

Věková skupina: 

Věkově smíšená skupina dětí – střídání aktivit, ve kterých dostávají prostor děti mladší 

i starší a přesto je možné sdílet většinu aktivit společně. 

Nabídka činností:  

• ovoce a zeleninu pojmenovat, zahrát si na hádanky – co je červené a roste to na stromě 

• cvičit s jablíčkem, bramborou… 

• kreslit ovoce a zeleninu, malovat i modelovat, vystřihovat lístky a doplnit 

vymodelované 

• ovoce otiskovat, vytvořit razítka z jablíček, brambor, namáčet do barvy a vytvářet 

obtisky, možno dokreslit kresbou detailů 

• učit se lézt po žebříku – žebřinách, seskočit z překážky 

• vyprávět a zahrát si pohádku o řepě 

• prozkoumat les a přírodniny, naslouchat zvukům lesa se zavřenýma očima 

• zdolávat přírodní překážky na cestě do lesa a v lese 

• naslouchat veršovaným pohádkám Fr. Hrubína: 2x7 pohádek 

• společně si zahrát pohádku Budka s lesními zvířátky, nejprve si zkoušíme jednotlivá 

zvířátka a role všichni, hledáme a povídáme si, která jsou nám nejbližší 

• namalovat si společně houby, které mohou být i domečkem pro červíky /skládáme 

z papíru jako harmoniku/ 

• vyzdobit si třídu girlandami z přírodnin 



• vyprávět si, jak větřík rozfoukal listy a my je společně hledáme, počítáme, třídíme, 

řadíme podle velikosti 

• foukat si ve dvojicích lístky – větříci si hrají 

• vyprávět si o vnitřních světýlkách – někomu udělat radost, s někým se rozdělit, někomu 

pomoci 

• hledat stopy Martinova koně 

• napodobovat koňskou jízdu – cval stranou 

• hledat cestu k babce bylinkářce 

• povídat si o našem těle 

• naslouchat svému tělu 

• pojmenovat části těla 

• zkoumat podle vůně, které byliny měla nasušené babky bylinkářka 

• hrát hry na rozvoj zrakové, sluchové, hmatové i čichové paměti 

• uvařit a ochutnat spolu bylinkový čaj, nabídnout ho také rodičům při podzimním 

tvoření na školní zahradě 

• vyzdobit si hrníček na bylinkový čaj – zapouštění tuše do klovatiny 

Výstupy: 

Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 

literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo 

zajímavé, co je zaujalo, zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, 

věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.; dodržovat pravidla her a jiných 

činností, jednat spravedlivě, hrát fair; učit se nová slova a aktivně je používat /ptát se 

na slova, kterým nerozumí; vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, 

pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; vést rozhovor /naslouchat 

druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se/; 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat; porozumět 

slyšenému /zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 

správných větách/; učit se  zpaměti krátké texty /reprodukovat říkanky, písničky, 

pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod./; poznat a vymyslet 

jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma; sledovat očima zleva doprava; poznat 

některá písmena a číslice, popř. slova; poznat napsané své jméno; projevovat zájem o 

knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film; rozlišovat 

některé obrazné symboly /piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod./ a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci; sluchově 

rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech; utvořit jednoduchý rým. 


