
Integrovaný blok: Objevujeme svět kolem nás 

Měsíc: říjen 

Téma: Barvy podzimu 

Základní charakteristika: Děti se začínají v mateřské škole každodenně potkávat, seznamovat, 

poznávat, navazovat vzájemné kontakty prostřednictvím hříček a činností. Začínají vytvářet 

společná pravidla soužití ve třídě, sdílí společný prostor pro volné hry, tak i pro hru společnou. 

Tyto aktivity zároveň korespondují s podzimními změnami v přírodě, nabízí zúročení 

podzimních pobytů venku včetně využití podzimních plodů a zážitků, které vyústí společnou 

akcí rodičů, dětí a učitelek na školní zahradě při vyrábění skřítků Podzimníčků, Dýňových a 

Lesních strašidýlek. Vše je zasazeno do aktuálního ročního období, ale zejména do prvního 

adaptačního a seznamovacího období, kdy se ve školce buduje atmosféra důvěry, jistoty, 

bezpečí i vzájemného poznávání. Využívají se metody osobnostně sociální a dramatické 

výchovy, hry s rukama, elementární, námětové, zobrazující i pohybové hry. 

Vzdělávací východiska: Vnímání podzimních změn v přírodě, vzájemné seznamování a 

poznávání, orientace v prostoru třídy, základní diagnostika skupiny svěřených dětí, zbavování 

zábran a ostychu, vyladění skupiny dětí pro společné sdílení zážitků, vytváření a ověřování 

společných pravidel soužití, rozlišování vhodného a nevhodného chování a jednání, vytváření 

podmínek k rozvoji prosociálního chování dětí, k zapojení dětí do společné hry, posilování úcty 

k rodině a rodičům, k přírodě, posilování sebeovládání, vytváření podmínek k navazování 

dětského přátelství a vzájemné kooperace. 

 

Kompetence k učení 

Dítě: 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může 

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

Kompetence k řešení problémů 

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 

využívá je v dalších situacích 

Komunikativní kompetence 

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že 

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

Sociální a personální kompetence 

• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 



společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

Činnostní a občanské kompetence 

• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

Dítě: 

• se seznamuje s ostatními dětmi i učitelkami 

• získává prostor k uvědomění si, že školka je místo, kde se pořád něco děje, kde se mu 

nic nestane a kde mu pomohou, když bude potřebovat 

• dostává kompetenci poradit a pomoci menším a bezradným 

• začíná se orientovat v prostorách třídy i školy, zabydluje se v režimu běžného dne a 

v určitých rituálech 

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

• dostává příležitost aktivně se podílet na vytváření společných pravidel 

• se učí respektovat pochopená a zdůvodněná pravidla soužití 

• se učí orientovat v situaci, na základě hry i reálné zkušenosti pojmenovávat různá 

chování a jednání, vytváří si postupně vlastní povědomí o tom, co je slušné a co není 

• dostává příležitost zaujímat a vyjadřovat vlastní názory a postoje 

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

• má příležitost k získání zkušeností, že bez ostatních „to někdy nejde“, že když je nás 

víc, můžeme si leccos zahrát, podniknou, vymyslet, sdílet… 

• je vedeno k úctě ke svým rodičům 

 

Konkrétní vzdělávací cíle: 

• osvojení schopnosti orientovat se v prostředí MŠ i v jeho okolí, seznamování se 

s místem kde žijeme, kde žijí zvířátka 

• učit se spolupracovat ve dvojici, ve skupině 

• pochopení prostorových pojmenování a vztahů mezi objekty 

• učit se tvořit z papíru a hlíny 

Přibližná délka realizace, doporučené období k zařazení: 

3 – 4 týdny v průběhu podzimu /září, říjen, listopad/ 

Věková skupina: 

Věkově smíšená skupina dětí – střídají se aktivity, v nichž dostávají prostor děti mladší 

i starší, a přesto je možné sdílet většinu aktivit společně. 

Nabídka činností: 



Volná hra a pozorování dětí, činnosti zaměřené na seznámení dětí navzájem 

(seznamovací hry, volná hra), ale i na seznámení s prostředím, pozorování změn 

v přírodě, vycházky do lesa, hry pohybové, hudebně pohybové, pantomimické, 

námětové, rytmické, simulační, zobrazující, rolové hry a improvizace, hry s přírodními 

materiály, říkadla, výtvarné a pracovní činnosti, zpěv, recitace, dramatizace aj. 

Co potřebujeme: 

Zásoba říkadel a her s prsty a dlaněmi, encyklopedie o zvířatech, Orffovy nástroje, 

podzimní plody a listy, přírodní materiál, obrázky nebo fotografie zvířat, audio 

nahrávky života v lese, barvy, výtvarné potřeby, trpělivost, nápady a schopnost 

improvizovat… 

Výstupy: 

Adaptovat se v novém prostředí, aktivně používat nová slova, pomáhat si vzájemně, 

aktivně naslouchat, být komunikativní, být tvořivý a vnímavý, cítit sounáležitost 

s ostatními, dodržovat pravidla společného soužití, chovat se obezřetně, orientovat se 

v prostředí kolem sebe, spolupracovat, ochraňovat své zdraví, osvojovat si elementární 

poznatky o přírodě, mít rozvinuté smyslové vnímání, mít rozvinuté verbální i neverbální 

dovednosti, aktivně používat rytmické nástroje, koordinovat pohyby s hudbou, 

reprodukovat říkanky, mít rozvinuté prosociální dovednosti, experimentovat 

s barvami, výtvarným materiálem; osvojit si poznatky o zvycích, rozumět projevům 

neverbální komunikace, ovládat hrubou a jemnou motoriku, pochopit a pojmenovat 

náladu či emoci, přicházet s vlastními nápady, přijmout tradice oslav, spoluvytvářet, 

zacházet s předměty a nástroji, zvládat pěvecké dovednosti, zvládnout spolupráci ve 

skupině, kooperovat s dětmi a rodiči při společném podzimním tvoření. 
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