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Na kopečku hrádeček, 

pod hrádečkem zámeček. 

Naše školka žlutá je, 

pyšně kouká do kraje… 

Svaťa, Liba, Jaryn, 

byla príma trojka, 

díky nim tu stojí, 

naše nová školka. 

Do školky se těšíme, 

někdy trochu zlobíme. 

Jitce školka také kvete, 

pořádně se rozhlédněte. 

Chodník, dveře, keramika, 

jen ať se vše pěkně blýská. 

Besídky a hraní, 

 plníme si přání. 

Ve školce jsme nespali,  

básničku jsme skládali. 

 

Vypracovaly p. učitelky: Bc. Anna Janíková, Eliška Marková 



 

 
 

 

a holky 



 
CHARAKTERISTIKA TŘÍDY 

 
  Modrou třídu navštěvuje 14 děvčat a 10 chlapců ve věku od 4,5 do 7 let, z toho 

18 předškolních dětí, 3 děti s odkladem školní docházky. Všechny děti jsou české 

národnosti a hovoří česky, jejich zdravotní stav je dobrý a bez omezení, bez 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

 

TŘÍDNÍ RITUÁLY 

 

Přivítáme se 

• pozdravíme se, předáme si dle potřeby informace s rodiči 

 

 

Ranní hry, činnosti 

• nabídneme hry v koutcích aktivit, nebo chceme pracovat, tvořit – plnění 

individuálního úkolu týdne 

 

Ukončíme hru, ranní kruh  - 8.15 

• zvoneček upozorní děti, že nastal čas ukončení her, dle domluvy s paní 

učitelkou uklidí započaté hry a stavby a usadí se do kroužku 

• pozdravíme se, spočítáme se, řekneme si, jaký je dnes den, počasí, co nás 

čeká v průběhu dne, kdo má svátek, narozeniny. 

• každý den v kruhu hovoříme k tématu dne, každý má prostor vyjádřit svůj 

názor, přání…. 

 

Jdeme se proběhnout… 

• denně zařazujeme přirozená, zdravotní, rytmická, relaxační cvičení 

a různé pohybové hry a soutěže 

 

Dáme si svačinu 

• každé ráno nám paní kuchařka připraví ovocnou mísu, kterou 

postupně během her sníme 

• po cvičení si dáme zdravou svačinu s výběrem zeleniny. Když nám to 

chutná, sníme vše, když ne, vybereme si a ochutnáme  

• v průběhu celého dne mají děti zajištěn pitný režim 

• k dispozici je mimo čaje i pitná voda 

 

Po svačině máme řízené didakticky zacílené skupinové činnosti 



• které jsme si domluvili v ranním kruhu, vycházejí z témat třídního 

vzdělávacího plánu, jsou rozpracovány v integrovaných blocích-na měsíc, 

tematických celcích- 2 týdny, úkoly plníme v uměleckém, matematicko- 

logickém, komunikačním, digitálním, motorickém koutku a pracujeme ve 

skupinách. Činnosti po skončení zhodnotíme, co se povedlo, co ne 

 

Jdeme ven - 9.45 

• v šatně se každý sám, v případě potřeby s paní učitelkou, připraví na 

vycházku, nebo jinou aktivitu venku 

• každý den máme jiný program, děti potřebují pevnou obuv na turistiku a 

sportování, v pytlíku pláštěnku do každého počasí a náhradní oblečení 

 

Po vycházce máme oběd 

• sami si nachystáme příbor a nalijeme polévku z polévkové mísy 
• učíme se používat nůž a vidličku 
• pokud nám něco nechutná, oznámíme to paní kuchařce a ona nám splní 

přání, my se na oplátku snažíme trochu jídla ochutnat 
• po obědě si ještě malou chvilku hrajeme 

 

Jdeme si odpočinout 
• uložíme se na svou postýlku, učíme se poskládat oblečení a těšíme se na 

pohádku, někdy jsou i dvě  

• po pohádce máme relaxační hudbu s příběhem k odpočívání, někdo spinká, 

někdo ne a tak máme myšičkové aktivity, abychom nerušili kamarády, kteří 

usnuli 

 

Po odpočinku malá svačina 

• postupně se po odpočinku jdeme nasvačit 

 

Po svačině odpolední činnosti 

• podle třídního vzdělávacího programu dokončujeme ranní úkoly 

• realizujeme své nápady v námětových hrách a jiných činnostech v centrech 

aktivit 

• před odchodem se domluvím s kamarádem, zda bude pokračovat ve hře, nebo 

společně uklidíme a nahlas se rozloučíme s paní učitelkou 

 

 

Mezi oblíbené rituály v Modré třídě patří oslavy narozenin, svátků, které oslavíme 

s oslavencem písničkami, tancem a něčím dobrým k zakousnutí. Vhodné jsou 

oblíbené sladkosti dětí např. želé bonbóny, sušenky nebo domácí zákusek, který 

děti upečou s maminkou.  



 

 

 

CHARAKTERISTIKA  TVP 
 

Třídní vzdělávací program (dále jen TVP) je motivován publikací Kluci z mraveniště, 

od Jozefa Pavloviče a tematické celky a jejich části vychází ze schváleného ŠVP 

a jsou inspirovány metodickým materiálem „Školka hrou“. Ta je odborným 

metodickým materiálem vzdělávacího centra EDULAB pro didaktickou praxi 

v mateřských školách s možností využití digitálního edukačního obsahu a 

interaktivních metod. Široký záběr aktivit ze všech vzdělávacích oblastí 

v kontextu s RVP PV a umožňuje seznámit a připravit předškoláky na vstup do 

základní školy.  

Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, z 

přírodních i společenských situací s nimi spojenými a bezprostředně souvisí s 

každodenní realitou života dítěte -  tím, co dítě denně vidí a prožívá. Děti jsou 

tak vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech tak, aby se 

rozvíjela celá osobnost dítěte (fyzické, psychické i sociální kompetence). 

Integrované vzdělávání - vzdělávání na základě integrovaných tematických celků 

a jejich částí představuje model přímé práce s dětmi, který nejlépe odpovídá 

přirozené mentalitě a vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku 

a témata se mohou měnit podle potřeby nebo situace. 

 

Motivací jsou příběhy ze života dvou mravenčích bratrů. Ti budou děti provázet 

po celý školní rok a pomáhat jim k získávání a upevňování dovedností, poznatků, 

postojů a hodnot.  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

HRACÍ KOUTKY 

 
Modrá třída se nachází ve II. patře budovy mateřské školy a její součástí jsou 

jídelna, relaxační koutek, koupelna s toaletami, sklad s tělovýchovným a sklad 

s výtvarným a didaktickým materiálem. Třída je vybavena nábytkem, hračkami a 

herními pomůckami vhodnými pro děti daného věku.  

Součástí třídy jsou koutky, ve kterých rozvíjíme určité klíčové dovednosti 

dítěte pomocí vzdělávacích aktivit:   

DIGITÁLNÍ KOUTEK  

UMĚLECKÝ KOUTEK 

MATEMATICKO-LOGICKÝ KOUTEK 

MOTORICKÝ KOUTEK 

KOMUNIKAČNÍ KOUTEK 

 

Další koutky:  

LEGO KOUTEK 

PUZZLE KOUTEK 

KNIHOVNA 

 

V koutcích zohledňujeme členění do několika okruhů, které vedou k vnímání 

vzdělávacích aktivit jako celků reflektujících život dětí: 

• Hrajeme si a objevujeme 

• Pomáháme si a řešíme problémy 

• Přemýšlíme si a povídáme si 

• Poznáváme a tvoříme 



 
 

HLAVNÍ ZÁMĚRY PRÁCE 
 

 

Budeme rozvíjet: 

 

• celou osobnost dítěte (poznávací procesy, volní, 

pracovní,...) tak, aby dítě dosáhlo školní zralosti 

(způsobilosti) 

• vztahy a komunikace komplexně v interakci mezi 

učitelkou a dítětem, mezi učitelkou a rodiči a rodiči 

a dětmi 

• podporovat osobnostní rozvoj a sociální chování 

prostřednictvím prosociálních činností 

• pohybové schopnosti dětí 

• komunikativní dovednosti - verbální i neverbální 

• tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé 

sebevyjádření 

• schopnost sebeovládání 

• budeme se seznamovat s pravidly chování ve vztahu 

k druhému 

• budeme vytvářet základy aktivních postojů ke 

světu, životu 

 



 

 

Školní zralost 

 

Považujeme ji za obecně za složitý komplex dovedností a schopností, dovedností, 

vědomostí a návyků, které dítě potřebuje k tomu, aby ve škole obstálo a zúročilo 

tam svůj potenciál.  

Posuzovací kritéria kognitivní (rozumové) zralosti: 

- percepční zralost, přechod od celostního k pročleněnému vnímání 

- analyticko-syntetická činnost 

- konkrétní myšlenkové operace při zacházení s názorným materiálem 

(kategorie množství, pořadí, příčina a následek) 

- trvalejší a záměrná paměť, její logické prvky 

- racionální přístup ke skutečnosti, překonání egocentrismu 

- vůlí ovládaná pozornost 

- tvořivý, aktivní přístup ke světu 

- zájem o nové poznatky 

- přiměřený vývoj řeči 

- rozlišení hry a povinnosti (vytrvalost při úkolu). 

 

Posuzovací kritéria somatické zralosti: 

- věk dítěte (do 1. září daného roku) 

- výška a hmotnost ( výška: děvčata cca 105 - 115 cm, chlapci cca 110 - 118 

cm, hmotnost: dívky 19 - 23 kg, chlapci 17-22 kg) 

- tzv. růstový věk, dosažení tzv. Filipínské míry (jednou rukou se dítě dotkne 

přes hlavu druhého ucha, bez naklánění hlavy) 

- dokončení 1. strukturální přeměny 

- míra zralosti CNS 

- započetí druhé dentice 

- celkové zdraví dítěte 

- osifikace zápěstních kůstek 

- přiměřenost rozvoje:  

 hrubé motoriky  

 pohybové koordinace 

senzomotorické koordinace: vizuomotoriky (přeskoky přes švihadlo, běh 

mezi překážkami) 

audiomotoriky (chůze v daném rytmu, cvičení podle obrázků, dítě 

napodobuje viděný cvik) 

- vyspělost jemné motoriky: 

mikromotoriky očních pohybů (jmenování předmětů zleva doprava)  

motoriky artikulačních orgánů 



grafomotoriky (správný špetkovitý úchop psacího náčiní, správný přítlak na 

psací náčiní, směrovost v grafickém projevu, zleva doprava), kresby. 

 

 

Posuzovací kritéria emoční, sociální a motivační zralosti: 

- adaptace na režim školy 

- přiměřená kontrola okamžitých nápadů a impulzů 

- odpovídající pracovní tempo 

- kladný přístup k učení 

- ochota spolupracovat 

- převzetí nové role žáka a spolužáka 

- začlenění do skupiny vrstevníků 

- relativní emocionální stabilita a odolnost vůči frustracím 

- kladný postoj k sobě, přiměřená sebedůvěra. 

 

 

HLAVNÍ CÍLE TŘÍDNÍHO VZDĚLAVACÍHO PROGRAMU 
 

 

Celým školním rokem nás bude provázet kniha Kluci z mraveniště. Prostřednictvím 

mravenečků budeme cestovat za poznáním a seznamovat se s okolím Starojicka. 

Budeme si osvojovat poznatky o přírodě, rozvíjet přátelské vztahy mezi dětmi, 

připravovat se na vstup do Základní školy. Povedeme děti ke zdravému životnímu 

stylu a pravidelnou pohybovou aktivitou budeme zvyšovat jejich fyzickou zdatnost 

a pohybové dovednosti. 

  Povedeme děti cestou poznávání, objevování, zkoumání. Vycházet budeme 

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v součinnosti   

s  metodickou příručkou Školka hrou doc. PaeDr. Martiny Fasnerová, Ph.D. 

Ke vzdělávacím činnostem budeme využívat interaktivní pomůcku – Magic Box a 

naplňovat cíle předčtenářské gramotnosti. 

 

Pravidelné aktivity v MŠ: divadelní představení, keramika, bruslení, plavání, 

poznávací vycházky po blízkém okolí, návštěva tělocvičny, tvořivé dílny, 

logopedická prevence a intervence, společné setkávání s rodiči – besídky, 

slavnosti, návštěva ZŠ, prezentace školy na výstavách 

 



 
 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ   OBSAH 
 

 

 

PŘEHLED INTEGROVANÝCH BLOKŮ A TEMATICKÝCH ČÁSTÍ 

 

 

Září: Mraveneček jde do školky 

 

Ať se spolu hezky máme, pravidla si uděláme  (školka, pravidla) 

 Hrajeme si s draky     (drakiáda, pouštění draků) 

 

Říjen: Kouzlo podzimu 

 

Mraveneček v podzimní zahrádce   (ovoce, zelenina) 

S mravenečkem zavíráme les a studánku  (znaky podzimu) 

 

Listopad: Mraveneček se chystá na zimu 

 

Kouzelná světýlka      (Dušičky) 

Dešťové kapičky  (počasí, příroda, jak se chystají zvířata na zimu) 



Mraveneček žije zdravě     (tělo a zdraví, oblékání) 

 

Prosinec: Mraveneček a vánoční hvězda 

 

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší  ( Mikuláš ) 

Vánoční přání z mraveniště   (vánoční zvyky a tradice) 

 

Leden: Já a ty za sněhovými stopami 

 

Mravenečci v zemi sněhuláků     ( počasí, změny v přírodě, oblékání) 

Na lyžích s větrem o závod    (zimní sporty) 

 

 

Únor: Pohádky z mravenčí chaloupky 

 

Masopustní radovánky v mraveništi  (maškarní bál) 

Polámal se mraveneček aneb doktora se nebojíme (oblékání, počasí, zdraví, 

naše tělo) 

Čím budu?     (práce, povolání, znalosti, dovednost 

 

Březen: Kluci a holky vítají jaro 

 

Máme rádi mláďata    (zvířata a mláďata) 

Svátky jara     (tradice, Velikonoce, barevný týden, vynášení Mořeny, 

otvírání studánek) 

 

Duben: Je tak krásně, na nebi ani mráček 

 

Vstávej semínko     (příroda, rostliny) 

Kluci a holky se těší do školy   (zápis do školy) 

Země není popelnice    (Den Země, ochrana přírody) 

Redaktor Krtek     (knihy) 

 

Květen: S mravenečky poznáváme okolí 

 

Maminčino sluníčko    (Svátek maminek, rodina) 

Pád z jahody      (sporty, zdraví, příroda) 

 

Červen: Jak se mravenečci opalovali 

 

         Mravenečci a jejich kamarádi   (Den dětí, hry, sporty) 



Z krátké cesty dlouhá          (doprava, výlety) 

         Konec dobrý, všecko dobré  (loučení s předškoláky, co už umíme) 

 

 

Červenec a srpen: Hurá s mravenečky do lesa a k vodě! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Integrované  bloky jsou charakterizovány: 

1. vzdělávacími cíli a očekávanými výstupy 

2. tematickými částmi  

 

ZÁŘÍ 

Integrovaný blok: Mraveneček jde do školky 

 

Vzdělávací cíle a čekávané výstupy: Seznámíme se s novými kamarády, paními 

učitelkami a osobami, které se o nás starají v mateřské škole a také s prostředím 

Modré třídy. Seznámíme se s pravidly chování a režimem. Budeme se učit 

spolupracovat s ostatními a uplatňovat návyky společenského chování mezi 

dospělými a dětmi-zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, když 

druhý domluví, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn. Budeme posilovat radost 

z objevovaného a probouzet zájem o nové poznatky. Prostřednictvím tzv. 

kolaborativního učení budou děti získávat další zkušenosti se začleňováním do 

sociálního prostředí. 

Chceme dopřát dětem radost z poznávání, a prožívat den v MŠ v příjemné hravé 

atmosféře.  

 

Tematické části: 

 

Ať se spolu hezky máme, pravidla si uděláme  (školka, pravidla) 

 

Hrajeme si s draky     (drakiáda, pouštění draků) 

 

 
 



 

ŘÍJEN   

Integrovaný blok: Kouzlo podzimu 

 

Vzdělávací cíle a očekávané výstupy: Budeme se zaměřovat na to, co je 

z poznávacího hlediska důležité, budeme objevovat svět pomocí všech smyslů a 

pak budeme poznatky zařazovat do již známých struktur vědomostí, dovedností a 

zkušeností. Budeme se učit a rozvíjet zvládat jednoduchou sebeobsluhu a 

pracovní úkony, uplatňovat své individuální potřeby a práva s ohledem na druhé, 

tzn. obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj nebo názor, 

přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou a spolupracovat 

s ostatními. Budeme pečovat o okolní přírodní prostředí a budovat k němu vztah. 

Budeme se učit řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně. Úkolem bude 

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. 

 

Tematické části: 

 

Mraveneček v podzimní zahrádce  (ovoce, zelenina) 

 

S mravenečkem zavíráme les a studánku (znaky podzimu, plody lesa) 

 

 

 
 



 

LISTOPAD  

Integrovaný blok: Mraveneček se chystá na zimu 

 

Vzdělávací cíle a očekávané výstupy: Budeme vnímat, že je zajímavé a podnětné 

dozvídat se nové věci a tyto zkušenosti využívat k učení. Budeme se učit chápat 

základní číselné a matematické pojmy a podle potřeby je prakticky využívat. 

Budeme rozvíjet povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu 

aktivního pohybu a zdravé výživy pro naše tělo i duši, budeme se dozvídat, co 

prospívá zdraví a co mu škodí. Tím si budeme budovat zdravé životní návyky a 

postoje, jako základ zdravého životního stylu. Budeme se učit, že svět má svůj 

řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý-jak svět lidí, tak svět 

přírody. Budeme rozvíjet pohybové dovednosti, koordinovat lokomoci a pohyby 

těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Budeme se učit ovládat dechové svalstvo, 

sladit pohyb se zpěvem, umět relaxovat a odpočívat, abychom podpořili zdravou 

atmosféru a klidné prostředí.  

 

 

Tematické části:  

 

Kouzelná světýlka      (Dušičky) 

Dešťové kapičky  (počasí, příroda, jak se chystají zvířata na zimu) 

Mraveneček žije zdravě     (tělo a zdraví, oblékání) 

 

 



 
PROSINEC  

Integrovaný blok: Mraveneček a vánoční hvězda 

 

Vzdělávací cíle a čekávané výstupy: Budeme děti motivovat zajímavou a 

nenásilnou formou hry, prostřednictvím moderních technologií a interaktivních 

pomůcek k získávání nejen vědomostí, ale i dovedností a postojů pro 

bezproblémový vstup k dalšímu stupni vzdělávání. Chceme naučit děti participovat 

na společných, výtvorech, dílech“, učit se vyjadřovat své názory, přijmout názor 

kamaráda, podělit se, být k sobě ohleduplné. Budeme si osvojovat některé 

poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, budeme rozvíjet zájem o 

psanou podobu jazyka. Budeme Budeme rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost a 

odolnost. 

 

Tematické bloky:  

 

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší  ( Mikuláš, tradice ) 

 

Vánoční přání z mraveniště   (vánoční zvyky a tradice) 

 

 
 

 

rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání, rozvíjet 

schopnost žít ve společenství lidí. Budeme se dozvídat o širším přírodním, 

kulturním i technickém prostředí a jeho proměnách.  



 

 

LEDEN  

Integrovaný blok:  Já a ty za sněhovými stopami 

 

Vzdělávací cíle a čekávané výstupy: Budeme si hrát a objevovat svět a okolní 

prostředí pomocí zážitků, které jsou dětem blízké, pro ně smysluplné a zajímavé 

a které využijí pro další učení a život. Budeme se učit o významu životního 

prostředí a o jeho rozmanitosti, o změnách a charakteristických znacích daného 

ročního období. Budeme zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 

představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Budeme se učit a 

rozvíjet svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je.  

Budeme se učit odhadnout své síly přiměřeně našim schopnostem a poznat, kdy 

budeme úspěšní, a když ne, tak se dokázat smířit s cílem a výsledkem.  

 

Tematické bloky:  

 

Mravenečci v zemi sněhuláků     (počasí, změny v přírodě, oblékání) 

 

Na lyžích s větrem o závod    (zimní sporty) 

 

 



 

 

ÚNOR  

Integrovaný blok: Pohádky z mravenčí chaloupky 

 

Vzdělávací cíle a očekávané výstupy: Budeme rozvíjet komunikační dovednosti 

(řečové a jazykové), jak vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a 

pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách. Budeme pracovat 

kooperativně ve dvojicích a skupinách a rozvíjet schopnosti řešit problémové 

úkoly a zdůvodnit své řešení. Budeme se učit manipulovat s jednoduchými 

předměty, pomůckami, nástroji a materiálem, s činnostmi a věcmi, které nás 

obklopují a jejich praktickým využitím. Budeme rozvíjet koordinaci ruky a oka, 

zvládat jemnou motoriku. Budeme rozlišovat co prospívá zdraví a co ne a chovat 

se tak, aby si dítě, v situacích pro něj běžných a jemu známých neohrožovalo 

zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých.  

 

Tematické bloky 

Masopustní radovánky v mraveništi  (maškarní bál) 

Polámal se mraveneček aneb doktora se nebojíme (oblékání, počasí, zdraví, 

naše tělo) 

 

 
 

 



 

 

BŘEZEN  

Integrovaný blok: Kluci a holky vítají jaro 

 

Vzdělávací cíle a očekávané výstupy:  Budeme u dětí posilovat úctu tradicím a 

morálním hodnotám. Posilovat úctu k životu a životnímu prostředí, vnímání 

jedinečnosti přírody a jejich proměn. Podněcovat k chápání zákonitosti přírody, 

umět radost nejen přijímat, ale i rozdávat. Budeme vytvářet zdravé životní 

návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu. Budeme se učit zhodnotit 

své pokroky a vyrovnat se s případným neúspěchem. Budeme se učit sluchově 

sluchově rozlišovat písmena na začátku a konci slov a hlásky ve slovech, budeme 

graficky napodobovat tvary písmen a číslic. Budeme rozvíjet představivost a 

tvořivost v různých činnostech-výtvarných, dramatických, hudebních a 

pohybových. Budeme vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 

 

Tematické bloky 

  

Máme rádi mláďata    (zvířata a mláďata) 

Svátky jara     (tradice, Velikonoce, barevný týden, vynášení Mořeny, 

otvírání studánek)    

 



 

 

DUBEN 

Integrovaný blok: Je tak krásně, na nebi ani mráček  

 

Vzdělávací cíle a očekávané výstupy: Budeme se učit nazpaměť krátké texty, 

procvičovat schopnost úmyslně si zapamatovat a vybavit text. Budeme rozvíjet 

hrubou motoriku-pohybové schopnosti a dovednosti pohybovat se v různém 

terénu a prostředí, překonávat překážky zdatně a bezpečně. Budeme rozvíjet 

jemnou motoriku při činnostech konstruktivních, manipulačních, grafických a 

výtvarných-stříhání, kreslení, malování, lepení, obkreslování. Rozvíjet poznatky a 

dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu 

jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální. Budeme rozvíjet záměrné 

pozorování objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností, 

charakteristických znaků a funkcí. Budeme rozvíjet povědomí o tom, že všichni 

lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný a že osobní odlišnosti 

jsou přirozené.   

 

Tematické bloky 

Vstávej semínko     (příroda, rostliny) 

Kluci a holky se těší do školy   (zápis do školy) 

Země není popelnice    (Den Země, ochrana přírody) 

Redaktor Krtek     (knihy) 
 

 

 

 



KVĚTEN  

Integrovaný blok: S mravenečky poznáváme okolí 

 

Vzdělávací cíle a očekávané výstupy: Budeme posilovat prosociální chování a 

vztahy k ostatním lidem, vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učitelkou, vztahy mezi 

dětmi a rodiči, vytvářet povědomí o morálních mezilidských hodnotách. Budeme 

hrát nejrůznější hry podporující tvořivost, představivost a fantazii. Budeme se 

zaměřovat na to, co je z poznávacího hlediska důležité, rozvíjet myšlení, řešení 

problémů, tvořivé sebevyjádření. Budeme rozvíjet komunikaci při schopnosti 

domluvit se s dětmi i dospělými na společném řešení. Budeme se seznamovat 

pomocí her a činností s prevencí nemocí a úrazů, s péčí o zdraví a vést 

k postojům ke zdravému životnímu stylu. Hrát si na téma rodina, přátelství, a 

aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi. Aktivně naslouchat 

druhému, společně se setkávat, povídat a sdílet zážitky.  

 

Tematické bloky 

 

Maminčino sluníčko    ( Svátek maminek, rodina) 

Pád z jahody      (sporty, zdraví, příroda) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ČERVEN 

Integrovaný blok:  Jak se mravenečci opalovali 

 

Vzdělávací cíle a očekávané výstupy: Budeme rozvíjet pohybové dovednosti, 

obratnost, rychlost, koordinaci pohybů, ladnost a schopnost sladit pohyb 

s hudbou. Znát základní pojmy užívané ve spojení s tělem-části těla, orgány a 

jejich funkce, mít povědomí o vývoji a růstu těla, změnám těla v životě, znát 

pojmy spojené se zdravím a sportem. Zvládnout sebeobsluhu, základní kulturně 

hygienické a zdravotně preventivní návyky. Správně držet tužku a používat 

přiměřený tlak na psací a kreslicí náčiní. Ovládat jemnou motoriku, koordinaci oko 

ruka, zdokonalovat se v grafomotorických činnostech. Rozhodovat o svých 

činnostech, respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat 

vyjasněné a zdůvodněné povinnosti a zodpovědnost. Rozvíjet paměť, 

zapamatování a vybavení informací. Rozvíjet kreativní vyjadřování pomocí 

různých činností. Kreslit a vybarvovat bez přetahování, vystřihovat podle zadání i 

složitější tvary, lepit čistě a udržovat kolem sebe přiměřený pořádek při práci. 

Orientovat se v čase, chápat elementární časové pojmy(teď, dnes, včera, zítra, 

ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok, měsíc, loni, …)Orientovat se v prostoru 

a pojmech s tím spojenými(nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, vedle, první, 

poslední,…) 

 

Tematické bloky 

          Mravenečci a jejich kamarádi   (Den dětí, hry, sporty) 

Z krátké cesty dlouhá    (doprava, výlety) 

Konec dobrý, všecko dobré  (loučení s předškoláky, co už   

umím) 

 

 



ČERVENEC A SRPEN: Hurá s mravenečky do lesa a k vodě! 
 

 
 

 

 

 

 



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE, VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA, 

POSTUPY A STRATEGIE 

 

ZÁŘÍ 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

 

-     osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí 

- spolupracovat s ostatními dětmi 

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o 

hračky, pomůcky, rozdělit si úkol s jiným dítětem 

- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 

orientaci 

- běžné způsoby pohybu v různém prostředí 

- zvládat jednoduché pracovní úkony 

- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické 

návyky 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

 

- seznamování se světem lidí, osvojení si základních 

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, 

s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou 

Zemí 

- rozvoj pohybových dovedností a zdokonalování 

dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky 

- elementární práce s počítačem 

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě 

žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu  

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu 

jazyka i další formy sdělení verbální neverbální 

 

CÍL PRO UČITELKU :    -     laskavým přijetím usnadnit dětem vstup  

                                do mateřské školy 

 

CÍL PRO DÍTĚ        -   seznámit se a zorientovat v novém  

                                          prostředí, seznámit se s novými kamarády  

 



VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

 

- zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, 

uvolňovací, dechová a relaxační cvičení) 

- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, 

sledování rozmanitostí a změn v přírodě) přírodní jevy a 

děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz 

- ekologicky motivované herní aktivity  

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se 

slovy, slovní hádanky (počet slabik ve slově) 

 

POSTUPY A STRATEGIE :  

 

- diskuse, práce s interaktivní tabulí, učení řešením 

problému 

- hra s robotickou hračkou 

- obrázkový zásobník pro rozvoj řeči 

- rozhovor, námětová hra  

- lepení, malování, činnost s pracovními listy, vystřihování 

- poslech hudby, hudebně pohybová hra 

- pozorování okolí dalekohledem 

- pozorování mikroskopem 

- konstruktivní hra se stavebnicí 

- pohybové aktivity 

 

 



 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE, VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA, 

POSTUPY A STRATEGIE 

 

ŘÍJEN  

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

 

- chápat prostorové pojmy( vpravo, vlevo, dole, nahoře, 

uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi ) 

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 

představy pomocí různých výtvarných dovedností a 

technik (kreslit, používat barvy, konstruovat, 

modelovat, tvořit z papíru, vyrábět z různých jiných 

materiálů, z přírodnin) 

- ve známých a opakujících se situacích a situacích, 

kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim 

své chování 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

- ovládat dechové svalstvo, 

- v různém prostředí zvládat jednoduché pracovní úkony 

- učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

 

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, 

pozitivních vztahů ke kultuře a umění 

- rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností  

receptivních ( vnímání, naslouchání, porozumění ) i 

produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování ) 

- analyticko – syntetické činnosti se slovy 

- vytváření základů pro práci s informacemi 

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě 

žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu  

- rozvoj a koordinace pohybu, dýchání, koordinace ruky a 

oka 

- užívání všech smyslů 



  

CÍL PRO UČITELKU :   -   vést a podporovat děti v utváření a udržování  

                                        pozitivních vztahů mezi sebou navzájem a  

                                        mezi dětmi a učitelkou 

 

CÍL PRO DÍTĚ   :       -  podílet se aktivně na společných činnostech, hrách 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

 

-     různorodé společenské hry a skupinové aktivity 

- námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné 

projekty 

- ekologicky motivované herní aktivity  

- poslech čtené a vyprávěné pohádky 

- práce s knihou, s obrazovým materiálem 

 

POSTUPY A STRATEGIE :  

 

- motivace, rozhovor, poslech reprodukovaného textu 

- kreslení, vystřihování, lepení, opisování názvů 

- doplňování obrázkového zásobníku pro rozvoj řeči 

- sestavování různých výtvorů z přírodnin 

- manipulace s předměty, třídění, porovnávání, přiřazování 

- práce s pracovním listem, konstruování 

- učení řešení řešením problému, diskuse 

- pozorování okolí dalekohledem 

- skládání různých skládaček, prostorové sestavy 

z různých druhů stavebnic 

- skládání puzzlí, práce s mapou a glóbusem 

- pohybové aktivity 

 

 



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE, VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA, 

POSTUPY A STRATEGIE 

 

LISTOPAD  

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska 

důležité 

- chápat základní číselné a matematické pojmy, 

elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 

prakticky využívat 

- zvládnout prostorovou orientaci a běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 

- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí 

a uvažuje, také vyjádřit 

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k 

věcem 

- spolupracovat s ostatními dětmi 

 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, 

okolní přírody, vycházky do okolí 

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých podpoře 

zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 

- rozvoj psychické i fyzické zdatnosti 

- přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení 

slovně logickému 

- rozvoj a kultivace mravního estetického vnímání, cítění 

a prožívání 

- rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího 

prostředí i jeho změnám 

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem 

a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 

  

CÍL PRO UČITELKU :    -   podporovat a prohlubovat pocit psychické, 

                                         fyzické a duševní pohody u dětí 

 

CÍL PRO DÍTĚ   :        -   poznávat svět pomocí všech našich smyslů  

 



VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů      

souvisejících s denním řádem 

- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

- utvářet pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a 

uvědomovat si význam pohybu pro zdraví 

- práce s digitálním edukačním obsahem 

- různorodé společenské hry a skupinové aktivity  

       ( námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné      

       projekty) umožňující dětem se spolupodílet se na    

       jejich průběhu i výsledcích 

 

POSTUPY A STRATEGIE :  

- aktivity s interaktivní tabulí 

- hudebně pohybové aktivity 

- řešení problémových úkolů, důvod, zaznamenání 

grafického pohybu 

- vyšívání podle předlohy 

- řešení problémových úloh na pracovních listech 

- výroba z přírodnin, dotvoření zeleninou 

- námětové hry, recitování, zpěv písní s kytarou,klavírem 

- poslech hudby, pohybová improvizace 

- pozorování okolí dalekohledem 

- modelování, malování, hra s hmatovými sáčky 

- pohybové aktivity 

 

 

 
 

 

 



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE, VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA, 

POSTUPY A STRATEGIE 

 

PROSINEC  

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

 

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 

pohybových činností, zvládat základní hudební 

dovednosti vokální 

- naučit se zpaměti krátké texty 

- porozumět běžným projevům emocí a nálad 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 

- vnímat, že je dobré dozvídat se nové věci, využívat 

zkušenosti 

-     ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou  

                                        motoriku 

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně     

       pohybových činností, zvládat základní hudební    

       dovednosti vokální i instrumentální 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

 

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování 

dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících 

pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních 

- rozvoj základních kulturně-společenských postojů, 

návyků a dovedností dítěte 

- rozvoj společenského a estetického vkusu 

- vytvoření pozitivních vztahuje kultuře a umění 

 

CÍL PRO UČITELKU :    -   budovat v dětech pozitivní vztahy k svátkům a  

                                          tradicím 

 

CÍL PRO DÍTĚ   :        -   akceptovat a radostně prožívat lidové tradice a 

                                         zvyky 

 



VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

-     přednes, recitace, zpěv 

- hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí 

přijímat a respektovat druhého 

- společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová 

konverzace 

- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým 

obsahem a poučením 

- receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické 

činnosti 

 

POSTUPY A STRATEGIE :  

 

- motivace, rozhovor, poslech reprodukovaného textu, 

diskuze 

- řešení problémových úloh, zdůvodňování 

- motivace, poslech hudební skladby, nácvik muzikálu 

- imitační metoda, melodické cvičení, rytmická cvičení, 

chůze, běh, házení, zpívání 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 



 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE, VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA, 

POSTUPY A STRATEGIE 

 

LEDEN  

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

 

- koordinovat lokomoci další polohy a pohyby těla, sladit 

pohyb s rytmem a hudbou 

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 

ve slovech 

- chápat základní číselné a matematické pojmy, 

elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 

prakticky využívat 

- zvládat běžné činnosti a požadavky i jednoduché 

praktické situace 

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a 

vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se  

tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 

neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých 

                                            

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a 

dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů 

dítěte k druhým lidem 

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře 

zdraví 

- rozvoj pohybových schopností a dovedností 

- osvojení si elementárních poznatků o znakových 

systémech a jejich funkci (abeceda, čísla ) 

 

 

CÍL PRO UČITELKU :  -  podporovat u dětí přirozenou zvídavost,  

                                       představivost, fantazii-učit se klást otázky  

                                       a hledat odpovědi 

 



CÍL PRO DÍTĚ :          -  osvojovat si vědomosti a dovednosti v oblasti  

                                      zimních sportů a her 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

     

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, 

představivost a fantazii 

- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

- příležitosti a činnosti směřující ochraně zdraví, 

osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků 

 

POSTUPY A STRATEGIE :  

 

- motivace, pohybové hry ve třídě, venku 

- modelování a hry se sněhem 

- společné sezení, stimulace, poslech s porozuměním, 

rozhovor 

- spojování různých technických materiálů 

- hodnocení a sebehodnocení 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE, VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA, 

POSTUPY A STRATEGIE 

 

ÚNOR  

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

 

- pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich 

funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji ( o narození, 

růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy 

užívané ve spojení se zdravím 

- poznat některá písmena 

- chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, 

orientovat se v prostoru i rovině, částečně se 

orientovat v čase 

- hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí 

přijímat a respektovat druhého 

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 

soužití a chování 

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 

s ohledem na druhého 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových 

činnostech a jejich kvalitě 

- rozlišovat aktivitu zdraví prospívající nebo zdraví 

škodlivou 

- vytváření základů pro práci s informacemi 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních 

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu,k životu, 

pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností 

umožňujících  tyto vztahy a postoje vyjadřovat a 

projevovat 

- rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy 

sdělení verbální i neverbální 

 

CÍL PRO UČITELKU :  -    vytváření elementárního povědomí o širším  

                                         přírodním,  kulturním i technickém prostředí, jeho  

                                         vývoji a změnách 



 

CÍL PRO DÍTĚ :            -   osvojit si elementární poznatky o okolním    

                                         prostředí,které jsou dítěti blízké, 

                                         srozumitelné a využitelné pro další učení a praxi 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

-     poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů 

- prohlížení a čtení knížek 

- výtvarníci dramatické činnosti 

- činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a 

jejich praktickým používáním 

 

POSTUPY A STRATEGIE :  

 

- lepení, malování, stříhání, činnosti s pracovními listy 

- skládání skládaček a puzzle, sestavování rozstříhaných 

obrázků 

- aktivity s interaktivní tabulí, kreslení v kreslícím 

programu 

- tvoření z papíru, z přírodního materiálu 

 

 
 

 

 

 

 



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE, VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA, 

POSTUPY A STRATEGIE 

 

BŘEZEN  

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

- objevovat svět a krásy jarní přírody a všímat si jejich 

změn 

- uvědomit si sounáležitost s přírodou 

- správně vyslovovat, ovládat tempo i intonaci řeči 

- zacházet šetrně s vlastními cizími pomůckami a 

hračkami 

- určovat krátká a dlouhá slova,  zdrobněliny 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

 

- rozvíjet vědomosti o počasí, popsat roční období, druhy 

počasí 

- seznamování s lidovými tradicemi a podílet se na jejich 

udržování 

- rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího 

prostředí i jeho změnám 

- rozvoj lokomočních pohybových činností 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností     

verbálních a neverbálních 

- seznamovat děti se všemi krásami jara, první jarní  

kytičky 

 

 

CÍL PRO UČITELKU :   -     přirozené i zprostředkované poznávání  

                                     přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v   

                                          přírodě   

 

CÍL PRO DÍTĚ :           -    posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem  

                                     a zvídavost dítěte 

 

 

 

 



VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

        

- hry na téma rodiny, přátelství 

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, hudebně 

pohybové, podněcující tvořivost a nápaditost dítěte 

- přechod od konkrétně –názorného myšlení k myšlení 

slovně logickému ( pojmovému), rozvoj paměti a 

pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti 

 

POSTUPY A STRATEGIE :  

 

-     používat veselé barvy při ztvárňování jarní přírody 

- používání přírodních materiálů na vytvoření Mořeny 

- procvičování dovedností při práci s papírem 

- vytváření dekoračních prvků –kreslit čistou linku 

- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní 

naslouchání druhému 

- dramatizace jarního pásma o Mořeně 

 
 

 
 

 

 



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE, VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA, 

POSTUPY A STRATEGIE 

 

DUBEN  

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

 

- znát domácí zvířata a jejich mláďata, popis obrázku,       

práce s atlasem zvířat 

- znát vlastnosti zvířat, jejich zvláštnosti, k čemu nám 

slouží 

- mít povědomí o významu životního prostředí 

- osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, 

které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, 

zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další 

učení a životní praxi 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, 

zájmu, radosti z objevování) 

- uvědomovat si, jak je pro nás důležitá voda, kde 

najdeme vodu, jak vzniká 

- pomáhat chránit přírodu a pečovat o životní prostředí 

- všímat si změn v nejbližším okolí a přírodě 

rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí a 

přináležet k němu 

- seznamovat děti se všemi krásami jara, první jarní  

                                      kytičky 

 

CÍL PRO UČITELKU :   -    posilování přirozených poznávacích citů,  

                                         zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

CÍL PRO DĚTI :           -    upevňovat pocit sounáležitosti s lidmi, živou a  

                                         neživou přírodu            

 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

        

- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, 

jejich občanského života a práce 



- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, 

sledování rozmanitostí změn v přírodě,  

- výlety po okolí 

- praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje 

s různými přírodními materiály ve svém okolí a získává 

zkušenosti s jejich vlastnostmi 

 

POSTUPY A STRATEGIE :  

-     námětové hry – Na farmu, Květinářství, na domácnost 

- experimentování s vodou – pozorování vody v přírodě 

- hraní společenských her 

- programování robotické včelky 

- zkoumání mikroskopem 

- pozorování lupou – přírodniny, broučci, květiny 
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POSTUPY A STRATEGIE 

 

KVĚTEN  

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou  

motoriku 

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých  

činnostech i slovních výpovědích k nim 

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a 

vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

- vědomě vytvářet vztah k životu ( společné zážitky, 

oslavy, stolování ) 

- vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a 

pozoruhodný, nekonečně pestrý  a různorodý – jak svět 

přírody, tak svět lidí 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

- rozvíjet pohybové dovednosti spojené s hudbou a 

zpěvem 

- uvědomovat si, jak je pro mě důležitá rodina a její 

zázemí 

- vést děti k projevu lásky a pozornosti k rodině, 

kamarádům 

- posilovat citové pouto k mamince 

- rozvíjet sluchové vnímání 

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a 

národností 

- naučit se vzájemné komunikaci a spolupráci ve skupině 

dětí 

 

CÍL PRO UČITELKU :   -    rozvoj základních kulturně společenských  

               postojů, návyků a dovedností dítěte 

 

CÍL PRO DĚTI :           -    budovat pozitivní vztah k životu, připravit slavnost  

                                          pro maminku 

 

 

 



VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

        

- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti 

k druhému,ochotně se s ním rozdělit, půjčit hračku, 

střídat se, pomoci mu 

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, 

pomůckami, nástroji, náčiním, různým materiálem 

- výlety po okolí 

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, 

výtvarné, hudební, hudebně-pohybové, dramatické, 

podněcující tvořivost a nápaditost dítěte 

- estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

 

POSTUPY A STRATEGIE :  

-     konstruktivní hry s molitanovými kostkami 

- pohybové aktivity 

- hraní společenských her 

- aktivity s interaktivní tabulí 

- zkoumání mikroskopem 

- malování, kreslení, lepení 

- činnost s pracovními listy 
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POSTUPY A STRATEGIE 

 

ČERVEN  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY :  

            -     ovládat dechové svalstvo 

-     vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

- uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky 

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 

ve slovech 

- pomáhat a pečovat o okolní životní prostředí 

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí ( doma, 

v budově MŠ, v blízkém okolí ) 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

- vytvářet pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém 

dítě žije 

- rozvoj tvořivosti při uměleckém využívání přírodních 

materiálů 

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou 

prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a 

ničit 

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a 

dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů 

dítěte k druhým lidem 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním  

lidem ( v rodině, v mateřské škole, v dětské herní 

skupině ) 

 

 

CÍL PRO UČITELKU :   -    vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se  

                                         světem, s živou a neživou přírodou, lidmi a  

                                         planetou Zemí 

CÍL PRO DĚTI :           -   osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a  

                                        bezpečnosti 



 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA :  

        

- pozorování okolní přírody, sledování rozmanitostí a změn 

v přírodě 

- činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní 

krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské 

činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, 

školní zahradu a blízké okolí 

- hry, přirozené i modelové situace, při nichž se učí dítě 

přijímat a respektovat druhého 

- hudební a hudebně pohybové činnosti 

- tvůrčí činnosti seznamující děti s věcmi, které je 

obklopují a jejich praktickým používáním 

-  lokomoční pohybové činnosti 

- hry zaměřené na rozvoj pozitivního vztahu ke zdravému 

životnímu stylu 

POSTUPY A STRATEGIE :  

-     námětové hry, rozhovor, diskuze, důvod, recitace 

- pohybové aktivity – chůze na delší vzdálenosti 

- cvičení na rozvoj grafomotorických schopností 

- kreslení, lepení, malování, opisování názvů kreslením 

- skládání puzzle 

- pojmově – obrázkové mapování místního potůčku 

- aktivity s interaktivní tabulí 

- pohybové improvizace v určitém dramatickém rámci, 

interpretace obsahu 

- vyprávění příběhu doplněného hudebními skladbami a 

nehudebními zvuky, přiřazování zvuku k pohádkové 

situaci 

- stavění objektů na dané téma 

 


