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1.Základní údaje o škole
( Informace dle zákona . 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů )

Název zařízení

Mateřská škola, Ústí nad Labem,
5. května53, příspěvková organizace

Sídlo

5. května53, 403 40 Ústí nad Labem

Právní forma

Příspěvková organizace, od 1.1.2003

IČ

72745053

Typ školy

Celodenní provoz

Kapacita školy

56 dětí

Provozní doba

6,00hod. - 16,30 hod.

Součást školy

Školní jídelna, vedoucí Jiřina Myslíková

Zřizovatel

Statutární město Ústí nad Labem

Ředitel školy: Ludmila Trešlová, Hluboká 403, 403 31 Neštěmice, jmenovaná dle § 6 odst.4 zákona
ČNR č.564/1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů dne
26.2.1992 Školským úřadem Ústí nad Labem. Potvrzená do funkce v souladu s § 166 odst.3 zákona
561/1004 ve znění pozdějších předpisů od 1.8.2012 ředitelky Mateřské školy , Ústí nad Labem,
5. května 53, příspěvková organizace na dobu určitou 6 let.
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2. Organizace a provoz školy
2.1
Mateřská škola je dvoutřídní s tímto zařazování dětí do tříd:
Třída Broučků
3
- 5 let a děti mladší
Třída Berušek
4,5 – 6 let a děti s OŠD
2.2.
Přijímání dětí do mateřské školy
Mateřská škola přijímá zpravidla dětí, které dovrší věku 3 let před nástupem do MŠ,
mladší děti mohou být pro daný školní rok zapsány pouze ve výjimečných případech při
nenaplnění kapacity MŠ a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP PV (na individuálním
zváţení školy)
- mateřská škola přijímá nejvýše 28 dětí na jednu třídu (umoţněné vyhláškou č.14/2005 Sb. o
předškolním vzdělávání, § 2 a vyhláškou č. 343/2009 Sb. o hygienických poţadavcích , v platném
znění)
- o přijímání dětí na základě ţádosti rodičů rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem
č.500/2004 sb., Správní řád v plném znění a to na základě stanovených kritérií pro přijetí dítěte do
MŠ
- rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ, které byly zřízeny státem, krajem
nebo svazem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, ...(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelka respektuje zásady a cíle vzdělávání podle § 2 školského zákona (bez jakékoli
diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboţenství, národnosti, etnického
nebo sociálního původu ...zdravotního stavu). Při přijímání dítěte ke vzdělávání zohledňuje také
jeho individuální vzdělávací potřeby, které můţe ovlivnit i jeho aktuální situace v rodině („sociální
znevýhodnění“). Postupuje v souladu s § 34 odst. 4 školského zákona přednostně přijímá děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do
MŠ proto musí obsahovat všechny náleţitosti stanovené zákonem č.500/2004 Sb., Správní řád ve
znění pozdějších předpisů
- zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá zpravidla v průběhu měsíce dubna daného roku.
O termínu je veřejnost informována prostřednictvím letáčků, na webových stránkách MŠ a
webových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem
- děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
- rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu
- pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců
- rodiče předávají ředitelce MŠ vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu
- k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní
docházky
- při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými zástupci docházku dítěte do
MŠ a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ (lze upravit po vzájemné dohodě)
- zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní
Ţádosti k předškolnímu
vzdělávání do mateřské školy dětský lékař
- rodiče nahlásí v MŠ kaţdou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a
telefon)
- informace o dětech jsou důsledně vyuţívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány
státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
2.3.
Provozní doba mateřské školy je celodenní, a to od 6,00 do 16,30 hodin
Denní řád je pruţný, umoţňuje reagovat na individuální potřeby a moţnosti dětí, na jejich aktuální
změněné potřeby.
Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyváţený a to včetně aktivit, které
mateřská škola organizuje nad rámec běţného programu.
Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby jí mohly dokončit nebo v ní později
pokračovat.
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Činnosti
činností

jsou organizovány tak, aby děti mohly pracovat svým tempem , aby se zapojovaly do

2.4.
Denní řád v MŠ
Příchod dětí: 6,00 - 8,00 hodin (později dle individuální domluvy s rodiči)
Ranní blok činností s dětmi: 6,00 - 8,30 hodin
- spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné hraní, tvořivé a estetické činnosti dětí,
tělovýchovná chvilka, IP s předškolními dětmi, komunitní kruh – přivítání dne, diskuze, realizace
plánovaných činností řízených pedagogem, hygiena před svačinou
Dopolední přesnídávka: 8,30 - 8,45 hodin
Dopolední blok činností s dětmi: 8.45 – 9,30 hodin
- didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry,
hygiena a příprava na pobyt venku (v případě nepříznivého počasí řízené činnosti zaměřené na
vzdělávání dětí nebo spontánní hry dětí ve skupinách v herně, třídě, tělocvičně).
Pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházka, hygiena: 9,30 - 11,30 hodin
Podávání oběda: 11,30 – 12,00 hodin (odchody některých dětí domů)
Hygiena a příprava na odpočinek: 12,00 - 12,30 hodin
Odpočinek na lehátku: 12,30 – 13,50 hodin
- poslech četby pohádek, spánek a odpočinek dětí dle individuálních potřeb, nespavá aktivita
předškoláků
Postupné vstávání, hygiena, příprava na odpolední svačinu: 13,50 - 14,15
Odpolední svačina: 14,15

hodin

– 14, 30 hodin

Odpolední blok činností s dětmi: 14,45 – 16,30 hodin
- spontánní hra dětí, tvořivé činnosti dětí, individuálně plánované činnosti, hry na koordinaci a
jemnou motoriku, dokončení záměrné činnosti z ranního bloku, pohybové aktivity na školní zahradě
dle počasí, odchody dětí domů.
2.5.Uspořádání ţivota ve dne v mateřské škole















Zavedení adaptačního období pro děti přijímané k docházce do mateřské školy
Vstup dítěte do MŠ je velkým zásahem do jeho ţivota, který proţívá.
Rodiče upozorňujeme na psychickou náročnost vstupu dítěte do MŠ.
Učitelka umoţní dětem, aby si vzalo z domova svou oblíbenou hračku
Učitelka přijímá dítě vlídně, nabízí vstřícnou a trpělivou pomoc dítěte při činnostech a
situacích, které dítě nezvládá
Posiluje pocit dítěte, ţe je vítáno a kladně přijímáno, navozuje kladný citový vztah s
dítětem.
Klade na něj takové poţadavky, které je schopno zvládnout.
Naším cílem je, aby adaptační období proběhlo úspěšně a dítě mohlo pokračovat v
pravidelné docházce v MŠ Vyváţené uspořádání dne s ohledem na individuální potřeby
Uspokojuje emociální potřeby dětí, děti jsou akceptované takové, jaké jsou.
Zajišťuje bezpečnost dětí
Respektuje individuální tempo dětí, umoţňuje jim dokončit činnost
Umoţňuje příchod a odchod dětí podle potřeby dítěte a podmínek rodičů
Má na zřeteli přiměřenou dobu pobytu dítěte v MŠ, její neúměrná délka dítě zatěţuje.
k pravidelnosti a kaţdodennosti ţivota v mateřské škole patří vytvoření hygienických ,
sebeobsluţných a společenských návyků, společných rituálů a vytvoření pravidel třídy
děti se rozdělují podle věku a podle moţnosti po domluvě s učitelkou se mohou děti
setkávat mezi sebou, společně se zúčastňují akcí, při pobytu venku, při odpoledních
činnostech
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Uspořádání dne z hlediska zdravé ţivotosprávy
 Dětem je dáno co nejvíce příleţitosti k uplatnění spontánního pohybu a spontánním hrám
 Je dodrţován pravidelný interval mezi jednotlivým jídly
 Zajišťujeme střídání různých aktivit , náročnějších činností a odpočinku.
 Snaţíme se odstraňovat doby čekání a prostojů ve prospěch hry.
 Přizpůsobujeme uspořádání dne podle podmínek, ročního období aj.
Úloha rituálů a tradic v tvorbě vhodného sociálního prostředí
Třídní rituály – kaţdá třída si vytváří svá:






třídní pravidla
ranní přivítání s učitelkou
společné přivítání dne
oslava narozenin
tvorba proţitků – nově přijaté dítě, loučení, potřeba podělit se o radost, významný záţitek

Společná setkávání rodičů, dětí a učitelek:






společná vystoupení pro rodiče
Mikulášské, vánoční oslavy
loučení s předškoláky
společné akce rodičů a dětí v MŠ
3.ŢIVOTOSPRÁVA DĚTÍ

3.1. Stravování:
 Mateřská škola poskytuje dětem významnou část denního příjmu potravin a
tekutin. Doplňuje hodnotu a objem stravy podávané v rodině.
 Děti jsou stravovány podle zásad zdravé výţivy. Dětem je poskytována
plnohodnotná strava, snaţíme se o pestrou skladbu, o sloţení stravy vhodné co
do kvality, časové rozloţení příjmu potravy během dne.
 Školní kuchyně splňuje nároky na přípravu stravy podle hygienických předpisů a
HACCP o kritických bodech.
 Děti denně dostávají ovoce, zeleninu, k dispozici jim jsou po celý den vhodné
nápoje,. Mohou se podle potřeb obslouţit. Děti dle věku vyuţívají samoobsluţný
systém.
 Respektujeme individuální potřebu jídla, zdravotní stav dítěte. Snaţíme se, aby
děti všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stolování.
Příprava stravy ve vlastní školní jídelně v budově MŠ, strava je plnohodnotná a pestrá, denní
nabídka ovoce či zeleniny (děti do jídla nenutíme, ale pokrmy nabízíme, vedeme děti ke správné
ţivotosprávě),
Svačiny: samoobsluţné přinášení nádobí a odebírání stravy na stolku u kuchyňky (včetně
přidávání porcí), samoobsluţný úklid pouţitého nádobí na stolek, pití nalévá učitelka, nebo si
nalévají děti samy podle svých individuálních schopností
Neplná samoobsluţnost u 2 – 4 letých dětí – dopomoc dle potřeby dítěte
Doba výdeje: 8,30 h – 8,45 h (dopolední svačina)
14,30 h – 14,45 h (odpolední svačina)
Obědy:, učitelky nalévají polévku, děti si samy přinášejí příbory a druhé jídlo, mladším dětem
pomáhají učitelky
samoobsluţný úklid pouţitého nádobí na stoleček u kuchyňky, starší dětí jí příborem
Doba výdeje: 11,30 h – 12,00 h ve třídách MŠ)
Časový odstup jednotlivých jídel: do 3 hodin.
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Pitný reţim
Příprava, doplňování nápojů: v MŠ kuchařka , VŠJ a učitelky dle potřeby dětí, a to do v konvicích
nebo v barelu na stolku ve třídě v tzv. „pitném koutku“
Druh nápojů: pitná voda neochucená nebo se šťávou, ochucený černý čaj nebo ovocný čaj,
Způsob obsluhy: mimo svačinek se děti obsluhují samy v tzv. „pitném koutku“, který je na stolku .
Pití je v konvicích a čisté hrnečky na tácu, pouţité nádobí děti samy odkládají na určené místo.
Čisté nádobí zajišťují učitelky , kuchařka a VŠJ Při pobytu na zahradě je stejné zajištění pitného
reţimu umístěním barelu s tácem a hrnečky v dosahu dětí. Hrnečky se oplachují v kbelíku s čistou
vodou.
Co bychom chtěli zlepšit , upravit :
důsledně dbát na dodrţování pitného reţimu dětmi vhodnou motivací, vlastním příkladem a
také nenápadnou kontrolou
- vhodnou motivací vést děti ke konzumaci zeleniny a ovoce

3.2. Pohyb
 Děti mají zajištěn pravidelný denní rytmus, který je ale i pruţný , a umoţňuje
během dne přizpůsobit činnosti podle potřeb, reagovat tak na případné změny,
aktuální situaci.

Volný pohyb je nepostradatelný. Snaţíme se proto vytvořit co nejlepší materiální a
prostorové podmínky pro volný pohyb. V hernách mají k dispozici prostor, kde mohou sestavovat
překáţkové dráhy, hrát pohybové hry, pouţívat míče atd., pro své volné hry a spontánní pohyb.
Pohyb dětí je také upřednostňován při nabízené řízené aktivity učitelky.
 Při pobytu venku jsou nabízené další pohybové aktivity, jak ve volné přírodě, tak
na školní zahradě. Při volném pohybu usilujeme o maximální bezpečnost a úpravou prostředí,
bezpečnými pomůckami.
3.3. Hra
 Hře dětí je vymezen celý prostor tříd a heren. Děti si mohou ponechat stavby a
nedokončené výtvory, které při hře vzniknou, do druhého dne.
Hračky jsou převáţně
uloţeny niţších skříňkách abychom dětem usnadnily orientaci a výběr. Hračky si berou samy a
jsou vedeny k tomu, aby je vracely na své místo po ukončení hry. Učitelky se účastní her dětí jako
pomocníci , jsou li o to dětmi poţádány.

Do her dětí zasahují pouze je li jejich pomoc nezbytně nutná z hlediska bezpečnosti dětí,
nebo je li to dobré pro kvalitu a rozvíjení hry.

Děti společně s učitelkami si stanovují pravidla chování, které během her dodrţují. Děti
vědí, ţe nedodrţení pravidel bude mít za následek ukončení

4. Psychosociální podmínky:
Vytváříme klidné a bezpečné prostředí s dostatečnými podněty. Nově nastupujícím dětem
umoţňujeme adaptační reţim podle jejich potřeb, respektujeme individuální potřeby dětí.
Děti nezatěţujeme spěchem a chvatem do činností je nenutíme, ale snaţíme se v dětech vyvolat
alespoň zájem o danou situaci, načeţ mají moţnost se samostatně rozhodnout.
Při komunikaci s dětmi učitelky pouţívají aktivní spoluúčast ,podporují samostatné rozhodování
dětí, uplatňují vzájemnou důvěru, toleranci, úctu, pomoc a podporu.
4.1. sociální prostředí
sociální prostředí v mateřské škole má vliv na zdraví všech zúčastněných osob, pozitivní sociální
prostředí přispívá ke spokojenosti všech a vede ke zlepšení výkonu všech.
Dlouhodobým úkolem všech pracovníků je rozvíjení pozitivní komunikace a otevřenost mezi sebou
navzájem, snaţíme se vyloučit nezdravou rivalitu a konkurenci.
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Snaţíme se jít dětem příkladem, děti neironizujeme ani nezesměšňujeme, nepodceňujeme, ale
podporujeme je v samostatnosti a zdravém sebevědomí, před dětmi neřešíme spory dospělých.
Netrestáme děti vyřazením ze hry nebo ze skupiny, vyuţíváme pochvalu a ocenění, ale ne za vše a
za kaţdou cenu, neslibujeme odměnu za správné chování.
4.2. Doporučené zásady pro učitelky, kterými by se měly snaţit řídit.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

poznat sama sebe
poznat co nejdříve všechny děti, s nimiţ se pracuje
stanovit si pořadí cílů – co teď a co potom
vţdy si uvědomit, proč danou činnost děláme
méně často bývá více
mít vţdy dostatečnou zásobu materiálu
nenutit děti do ţádné činnosti
snaţit se o vhodnou a účinnou motivaci
respektovat potřeby dětí, respektovat jejich osobnost
ochota se neustále něčemu novému učit, hledat, zkoušet atd.
nemyslet si, ţe mám vţdy pravdu

4.3. Poţadavky k přístupu učitelky k dětem
* učitelka přijímá dítě s plnou důvěrou a úctou k jeho individualitě, všechny děti mají rovnocenné
postavení, ţádné není zesměšňováno či není znevýhodňováno.
* Učitelka vyváţeně komunikuje se všemi dětmi, mluvení a naslouchání dětí by mělo být v
rovnováze.
* Učitelka má usnadňovat procesy vznikání a osvojování nových vědomostí, ale i projevy fantazie,
tvořivosti a stavy úzkosti a obav.
* Učitelka respektuje potřeby dětí, jedná nenásilně, přirozeně, citlivě navozuje pohodu klidu a
nezatěţuje děti spěchem.
* Učitelka je partnerem a pozorovatelem. Pomáhá a povzbuzuje tam, kde je třeba, vede děti ke
zdravému sebevědomí, povzbuzuje ve svobodné volbě –dítě samo projeví, zda má o danou činnost
zájem.
4.4.Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Hlavní cíle:
* Prohlubování znalostí a dovedností v pedagogických , psychologických a sociálních
* Zvládnutí tvorby TVP PV v návaznosti na ŠVP PV mateřské školy.
Způsoby, kterými bude vzdělávání realizováno
* skupinové školení pomocí externích pracovníků
* Akreditované kurzy vzdělávacích institucí
* Pro účely samostudia mají učitelky k dispozici odbornou literaturu, metodické materiály z
internetového portálu RVP pro předškolní vzdělávání.
4.5.Podmínky pro spolupráci s rodiči
* Učitelka musí respektovat rodinu, nemůţe vnucovat něco, co rodina není ochotna přijmout . Ve
vztahu k rodičům vystupuje tolerantně, otevřeně a ohleduplně
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* Informace o rozvoji svého dítěte mohou rodiče získat krátkým dotazem u učitelky na předem
domluvené konzultaci. Rodiče mají právo nahlíţet do všech materiálů, které se dotýkají jeho dítěte.
Podporujeme otevřenost a pravdivost ve vztazích mezi rodiči a pracovníky školy. Všechny
informace a poznatky o dítěti jsou zásadně povaţovány za důvěrné a bez souhlasu rodičů nebudou
poskytovány dalším osobám ani institucím.
* Vyuţíváme kaţdodenního setkávání rodičů k rozhovorům o dítěti. Rodičům tím dáme najevo
zájem a pochopení pro potřeby jejich dítěte, snaţíme se zapojit rodiče i do běţné kaţdodenní
práce.
* Různými formami rodiče seznamujeme s odbornými informacemi z oblasti předškolní výchovy, při
zjištěných problémech u dítěte konzultujeme s rodiči společný postup.
Co bychom chtěli zlepšit a upravit
- vizualizovat pravidla souţití, aby je měly všechny děti na očích po celý rok
5. Personální podmínky
Zaměstnanci školy – pedagogické pracovnice
Ludmila Trešlová – ředitelka MŠ

SPgŠ,

37 let pedagogické praxe, Kurz základní logopedické péče pro
pedagogyInstitut pedagogicko-psychologického poradenství ČR – Praha
Lenka Vilhelmová - učitelka


Jiřina Červinková
Hana Krejčová

SPgŠ
35 let pedagogické praxe

- učitelka ( pověřená zastupováním ředitelky v době její nepřítomnosti)

SPgŠ, Kurz speciální pedagogiky UJEP ÚL

22 let
pedagogické praxe
- učitelka

SPgŠ

37 let pedagogické praxe

Zaměstnanci školy -

provozní zaměstnanci

Miroslava Vlasáková - školnice
Myslíková Jiřina -

vedoucí školní jídelny

Ilsa Sedláčková -

kuchařka

Evaluace, závěry
Klady
-

pedagogické pracovnice se sebevzdělávají.
účastní se na odborných seminářích, čtou odborný časopis Informatorium, vyhledávají
odborné články na internetu
pedagogická činnost odpovídá posláním školy, byly plněny hlavní cíle předškolního
vzdělávání.
jsou plněny úkoly dané pracovním řádem.- zaměstnanci se podílí na akcích školy.
-spolupracují s ředitelkou
učitelky i provozní pracovnice mají kladný vztah k dětem
účastní se na akcích pořádaných MŠ

zápory
občas více dbát na čistotu i na školní zahradě
nízká zastupitelnost
co bychom chtěli zlepšit ,upravit:
- vhodně aplikovat poznatky všech forem vzdělávání do kaţdodenní praxe MŠ
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6.Materiální podmínky
ŠVP PV je zpracován se zřetelem k podmínkám školy a podmínkám, které je třeba v rámci zajištění
zdraví a bezpečnosti dětí a efektivního vzdělávání zachovat a nadále zlepšovat.
Mateřská škola má dostatečně velké prostory, jejich uspořádání nám vyhovuje k nejrůznějším
skupinovým i individuálním činnostem dětí.
Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou uzpůsobeny
hygienickým poţadavkům. Jsou zdravotně nezávadné, bezpečné .Vybavení hračkami, pomůckami,
náčiním a materiály je průběţně obměňováno a doplňováno a plně vyuţíváno pedagogy.
Hračky, pomůcky a další doplňky nebo jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře
viděly a mohly si je samostatně brát a uklízet.
Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru. Dětské práce jsou přístupné k shlédnutí
pro rodiče i děti. Po určitém časovém úseku si je děti odnášejí domů.
Přístup do mateřské školy, které vede přímo z hlavní silnice, vyţaduje zvýšenou bezpečnost při
doprovodu dětí Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada.
Lehárny jsou samostatné ve druhém patře, děti odpočívají na plastových lehátkách.
Kuchyň je vybavena nerezovým nádobím, novou lednicí a novým robotem ( zakoupeno
zřizovatelem). V kuchyňkách jsou myčky nádobí.

Evaluace

Záměr

+ byla provedena výměna koberců v obou
hernách
+ byl opraven chodník před budovou MŠ
+dětský sedací nábytek je diferencovaný
+ Bylo vyměněno 16 oken
+ vyčištění a výměna okapů okapů
+ výměna sedáků u pískoviště ,natření herních
prvků
na zahradě
+ zastínění pískoviště
+ dokoupení zahradních hracích domečků
+ projekty k prevenci kriminality zakoupení
kladiny
letadlo na zahradu „Kdo sportuje,
nezlobí“12 000Kč
+ zakoupení didaktických pomůcek projekt
„Vím, co
mi škodí“ 18 200 Kč
+obchod, společnost LIDL věnovala MŠ
50 000Kč
+ malování celé MŠ
+ úprava zahrady (zřizovatel)

-

dokončit výměnu oken
chybí kryty k topení na lehárně
odbornou literaturu doplnit o další tituly
obměňovat hrací koutky
výměna lina v obou třídách
zakoupit dětský sedaci nábytek v altánu
výměna svítidel v herně 2. Třídy
Zakoupit nábytek do ředitelny

-Nedostatečné prostory zahrady
- MŠ je v blízkosti komunikace
-přetrvávající plíseň v suterénu školy

8

7. Spolupráce s rodiči
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se projevuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost a
ochota spolupracovat.
Rodiče mají moţnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, zvou děti
na vlastní farmu, kde je seznamují s domácími zvířaty, navštěvují děti v MŠ s mláďátky zvířat.
Vítáme nabídky navštívit rodiče ve svém zaměstnání.
Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních
záleţitostech.
Individuálně spolupracujeme s rodiči, neboť se nám tato forma více osvědčila. Rodiče jsou sdílnější
a přístupnější v osobním jednání, neţ na společných schůzkách před ostatními. Pro rodiče u nově
nastupujících dětí pořádáme třídní informační schůzku, kde se mohou zeptat na věci ohledně
nástupu svého dítěte do mateřské školy, prohlédnout si prostory školy a informovat učitelky o
případných zvláštních poţadavcích.
Vystoupení dětí a účast rodičů na společných akcí s dětmi mají stále velkou oblibu. Informace
obecného charakteru si rodiče mohou přečíst na nástěnkách a webových stránkách MŠ.

8. Řízení mateřské školy
- povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.
- při vedení zaměstnanců ředitelka, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, respektuje
jejich názor.
- ředitelka vypracovává ŠVP PV ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovnicemi
- kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu školy. Z výsledků jsou vyvozovány
závěry pro další práci.
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy, s nejbliţší Základní
školou, s Městskou policií.
9. Charakteristika

vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program pro PV byl zpracován v souladu s Rámcovým programem pro PV .
Veškerá výchovná činnost na naší mateřské škole je prováděna dle stanovených úkolů, cílů dané
v měsíčních plánech. Činnosti jsou prováděny jak individuálně, ve skupinkách ,nebo frontálně.
Většina činností je podřízena zájmu a přání dětí. Děti nejsou do činností nuceny, naopak je
povzbuzován zájem o danou činnost – vyuţívána je hlavně pochvala.
Vzdělávací program má deset tematických celků, které byly dále rozpracovány kaţdém měsíci do
dvou nebo tří podtémat.
Aktualizací ŠVP PV od školního roku 2011 – 2012 s novým názvem „S přírodou jsme
kamarádi“ jsme navazovaly na předcházející ŠVP PV –Učím se být kamarád . Cílem další
aktualizace od 1.9. 2015 je doplnění a upřesnění informací o činnosti v mateřské škole. Evaluací
integrovaných bloků jsme zjistily, ţe u některých nevyhovuje délka časových úseků. Proto
některé zkrátíme na týdenní časový rozsah a doplníme o témata nová. Učitelky na třídách se
společně domlouvají , zda téma týdne prodlouţit nebo v případě potřeby změnit z důvodu
nečekané situace . Do třídních plánů můţeme zahrnout dílčí projekty , které budeme zpracovávat a
realizovat s dětmi , budou součástí vzdělávacího obsahu a přílohou ŠVP PV. Jejich začleňování a
naplňování bude dle potřeb vycházet z věkových a individuálních zvláštností dětí. Projekty budou
obsahovat charakteristiku, cíle, vzdělávací nabídku. Činnosti jako hlavní prostředek budou
zohledňovat moţnosti dětí jednotlivých tříd, tematicky budou jednotné pro děti z obou tříd.( např.
výlety, besedy, exkurze) .
V pedagogickém procesu pouţíváme různých organizačních metod a forem činnosti dětí, které
umoţňují dosáhnout ţádoucího vzdělávacího výsledku:
-

spontánní hra
pozorování, poznávání, experimentování
poznávání prostřednictvím aktivní účasti
frontální práce, řízené činnosti
individuální práce
práce ve dvojici – skupině (kooperace)
proţitkové učení (objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti,)
komunikace
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Cíle, které vycházejí z práce školy
Vize nás všech
Respektovat a uskutečnit potřeby dětí tak, aby z MŠ odcházely do ZŠ spokojené, nestresované
s vytvořenými předpoklady zdravého sebevědomí a sebejistoty, aby čas proţitý v mateřské škole
byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů pro ţivot a vzdělávání. Pro
kvalitu vzdělávání není rozhodující mnoţství poznatků, které si dítě osvojuje, ale jejich
propojenost, smysluplnost, trvalost a pouţitelnost
Cíle:
1. Vytvářet u dětí přiměřeným a srozumitelným způsobem s pravidly chování zejména ve vztahu
k druhému dítěti, rozvíjet sociální citlivost, toleranci, soucítění, dovednost spolupracovat při hře i
ostatních činnostech. Učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci i odvaze v mezi
dětmi - řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc,
vyjednávat s ostatními dětmi, domlouvat se, respektovat právo na soukromí jedince apod.
2. Zaměřit se na rozvoj komunikačních schopností a jazykových dovedností – verbální a neverbální
komunikace ( vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, vytváření pojmů, samostatný
přednes a vyjadřování )
3.vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí, vést děti k pochopení, ţe lidskou činností
mohou prostředí chránit a zlepšovat
4.Nenásilnou formou se věnovat přípravě dětí na školu a byl usnadněn přechod z MŠ
na ZŠ. Prohlubovat dosavadní znalosti a vědomosti dětí ve všech oblastech převáţně zaměřených
na přípravu do školy – samostatné vyjadřování, cviky na uvolnění ruky, grafomotoriku, znalosti
z oblasti matematických představ, logického myšlen

Závěry pro další období
1. Pokračovat i nadále v nastoupeném směru výchovně vzdělávacích činností. Vyuţívat hru,
spontánní i řízené činnosti. Vytvářet dětem především klidnou atmosféru a harmonické prostředí,
činnosti podřizovat zájmům a potřebám dětí. Kladným a vstřícným přístupem učitelek a ostatních
pracovnic školy děti motivovat pochvalou, povzbuzením, pohlazením.
2 Zaměříme se na neustálé zlepšování vztahu mezi dětmi, neubliţovat si, vést děti ke vzájemné
ohleduplnosti, ochotě pomoci slabším. Pěstovat v dětech lásku k rodičům, sourozencům,
kamarádům
3. Připravovat dětem činnosti reálné ,
stránek osobnosti dítěte

vyuţívat

vzniklých situací k přirozenému rozvoji všech

4. Podporovat vztah k ţivotnímu prostředí, učit se přirozeně i zprostředkovaně poznávat přírodu
Sledovat různých rozmanitostí a změn v přírodě (přírodní jevy, příroda ţivá i neţivá)
5. Praktickými činnostmi seznamovat děti s různými materiály, jejich vlastnostmi( praktické pokusy
a zkoumání.
6. Poučovat děti o moţných nebezpečných situací, jak se chránit před nebezpečnými nepříznivými
přírodními a povětrnostními jevy.
7.Prevence vad výslovnosti
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8. Učit se hodnotit svou práci, vyvozovat z hodnocení závěry, hledat optimální způsob hodnocení
dětí
9. Jako v minulých letech pokračovat v organizování různých akcí, výletů.
10. Prohlubovat spolupráci s rodiči.
11. Budeme hledat cesty a moţnosti plánování, zařazovat nové metody práce s dětmi. Více se
zaměříme na evaluaci, ve které máme ještě co zlepšovat.
10.Evaluační systém v mateřské škole
a)Autoevaluace (sebehodnocení vlastní práce učitelky)
kaţdý den ústní hodnocení denních činností společně s kolegyní na třídě, jaké jsme
pouţily metody, prostředky, jaká byla komunikace, organizace, odezva u dětí, výsledky
plánování dalších postupů
zpětná vazba, kterou poskytuje vnitřní a vnější prostředí MŠ, především děti
plnění povinností, přínos pro školu
vlastní chování, komunikace– vlastní příklad dětem, vstřícnost, reakce na potřeby dětí,
práce s hlasem atd.
spolupráce s rodiči
uplatnění dalšího vzdělávání v praxi
písemný zápis po uzavřeném IB do TK
b)Evaluace a hodnocení na úrovni Školního vzdělávacího programu PV
Provádíme ji 1x ročně (konec školního roku):
*
*
*
*
*
*
*
*

formální a obsahové zpracování – úplnost, přehlednost
naplňování cílů a záměrů ŠVP
kvalita podmínek vzdělávání (předpoklady, okolnosti, situace)
způsob zpracování a realizace vzdělávacího obsahu, obsahová a formální kvalita
tematických celků
propojenost a soulad s RVP PV a ŠVP PV
hospitační činnost ředitelky
průběh vzdělávání - metody a formy práce, metodické postupy
výsledky vzdělávání – vzdělávací přínos u dětí

c)Evaluace a hodnocení na úrovni třídního vzdělávacího plánu
- hodnocení po skončení kaţdé tematické části – zpětná vazba
- průběţně vyhodnocujeme jak zvolené činnosti napomohly naplnění cílů
- Průběţné zaznamenávání:
- nejsilnějších záţitků dětí
- co děti nejvíce oslovilo, zaujalo
- co se ten den naučily nebo dozvěděly nového
- jak zvolené činnosti napomohly k naplňování cílů, zda byly pestré nebo
jednostranné
- co se nepodařilo
d)Diagnostika dítěte
- vychází ze znalosti výchozího vývojového stupně dítěte a z očekávaných kompetencí
RVP PV
- vedeme dětské portfolio po dobu jeho docházky v MŠ (práce dětí opatřené
komentářem a daty pořízení) – grafomotorické listy, kreslení postavy na začátku
a na konci školního roku
- průběţné zaznamenávání
- individuální rozvoj a pokrok dětí
- potřeby dítěte, zájmy, talent
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11. Prevence sociálně patologických jevů
V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměříme na posilování zdravě vyvíjejícího se
sebevědomí jedince uvnitř kolektivu, podporování normy chování, které omezuje výskyt sociálně
patologických jevů, naučit děti ve skupině pracovat, posilovat ţádoucí způsoby řešení situací,
působit na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s moţnými riziky a jejich
dopady. Cíle preventivního působení budou realizovány ve třídách při běţných kaţdodenních
činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách.

Tento ŠVP PV je východiskem pro zpracování TVP na konkrétní podmínky mateřské školy.

V Ústí nad Labem: 28.8. 2015
Trešlová Ludmila, ředitelka
Mateřské školy, Ústí nad Labem,
5. května 53, přísp. organizace

Schváleno pedagogickou radou dne 31.8. 2015
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Broučkové
Z přírodou jsme kamarádi
Od 1.9. 2015

PODZIM : „ Léto si podává ruku s podzimem
ZÁŘÍ :

Kamarády poznáváme a jsme rádi, ţe je máme
Zrají nám jablíčka, jsou velká a maličká
ŘÍJEN:
Tajemství začarovaného lesa
Co nám dává zahrada
Mlha skrývá poklady ( druhy stromů, listy, plody )
LISTOPAD: Uspávanka pro zvířátka
Oko vidí, ucho slyší, nos cítí, ruka hmatá

ZIMA: „Podzim už je pryč, zima hledá klíč
PROSINEC:

Budliky, budliky, zaţeneme čertíky
Vánoční cinkání

LEDEN:
oblékat/

Bílý sníţek,dlouhá zima, venku fouká meluzína / počasí, jak se správně
Kdo je zdravý, vše ho baví / Lidské tělo, /

ÚNOR

Zima přeje pohádkám
Únor to je zima - zimní hry jsou taky prima

JARO: „_Jaro ťuká na okénko
BŘEZEN:

DUBEN :

Co děláme celý den
Není kníţka jako kníţka
Jaro zpívá tralala - vstávej semínko holala

Kaţdý má svůj domov / lidé, zvířátka /
Tů, tů, tů, auto uţ je tu
Ten dělá to a ten zas tohle

KVĚTEN

Pro maminku všechno kvete
Bzučí, lezou, létají - svět hmyzu, plazů, obojţivelníků

LÉTO „ Letní radovánky“

ČERVEN

Hrajeme si s úsměvem
Od pramínku k moři

ČERVENEC, SRPEN:

Těšíme se na prázdniny

ZÁŘÍ
LÉTO SI PODÁVÁ RUKU S PODZIMEM
( tématický celek )

Kamarády poznáváme a jsme rádi, že je máme
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika:
Cílem je pomoci dítěti adaptovat se, seznámit je s novým prostředím, základními pravidly chování, režimem dne. Téma
přispívá k získávání schopnosti pochopit základní požadavky na chování v mateřské škole, rozvíjí schopnosti důležité pro
navazování vztahu k druhým dětem.
Vzdělávací cíle:

rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

rozvoj a uţívání všech smyslů

rozvoj tvořivosti, experimentu, proţitkového učení

vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí o jeho rozmanitosti a neustálých proměnách

rozvoj řečových schopností a dovedností
Klíčové kompetence
1.Předškolní vzdělávání -> Sociální a personální kompetence -> dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k
slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubliţování, agresivitu a lhostejnost
2.Předškolní vzdělávání -> Komunikativní kompetence -> v běţných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi
chápe, ţe být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
3.Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,
a uţívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávané výstupy

1.předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho tělo -> vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle
pokynu
2.předškolní vzdělávání -> Dítě a svět -> mít povědomí o významu ţivotního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, ţe způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i ţivotní prostředí
3.předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho psychika -> Jazyk a řeč -> správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

Konkretizované výstupy
 Postavit se zpříma a udrţet správné drţení těla po dobu vnější kontroly
 Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
 Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony
 Znát většinu slov a výrazů běţně pouţívaných v prostředí dítěte( sdělit svoje jméno a příjmení , jména
rodičů, kamarádů, rozumět většině pojmenování , které se týkají dítěti známých předmětů )
 Soustředěně poslouchat pohádku
 Přijímat pobyt v mateřské škole jako běţnou součást ţivota
 Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým
 Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit se
 Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin – rodina, třída, mateřská škola
 Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Časový rozsah:
Věkové sloţení dětí:

3 týdny
2,5 - 5 let

Čas potřebný k adaptaci závisí nejenom na věku dítěte, ale i na jeho neuropsychickém vývoji, na celkovém přístupu a
chování osob v prostředí, do kterého přichází. Těţkosti adaptace se mohou odráţet ve změněném chování dítěte, v
negativních projevech jako např.:










smutné nálady,
plačtivost,
porušení návyků,
odmítání jídla,
poruchy spánku,
agresivita,
vzdorovitost,
neurotické reakce.

U nově přijatých dětí budeme sledovat jejich projevy a chování. Citový vztah mezi učitelkou a dítětem, který je pro
úspěšnou pedagogickou práci nezbytný, se vytváří a prohlubuje ve vzájemném denním styku, v oboustranném poznávání a
sbliţování. Pomáháme dětem vyznat se v novém prostředí, učit se ţít podle určitých pravidel. Je nezbytné děti dobře poznat,
mít cit pro jejich potřeby, pochopit motivy jejich chování, snaţit se jim porozumět, citlivě zvaţovat slova a hlavně vytvářet
atmosféru radosti a dobré pohody, ve které se děti budou cítit dobře.

Činnosti k tématu












rozhovory s dítětem (dětmi) o jeho (jejich) oblíbených hračkách, činnostech, kamarádech
navazování kontaktů
uvolňovací cvičení, hry s prsty
vyuţívání říkanek
vyuţití maňáska
hry na rozvíjení smyslového vnímání
didaktické hry (Uklízíme hračky)
seznámení a nácvik písně
rozhovor na téma Co se mi líbí ve školce
didaktická hra Kdo bydlí v domečku?






Cvičení, padák, pohybové hry
Hry se značkami, poznávání barev
Poznáváme , kdo všechno pracuje ve školce, pracovní prostředí – kuchyň, třídy, herny,
Logopedická prevence - mimika obličeje, procvičení jazyka, rtů

ZÁŘÍ
LÉTO SI PODÁVÁ RUKU S PODZIMEM
( tématický celek )

Zrají nám jablíčka, jsou velká a maličká
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika:
Program inspirovaný podzimní přírodou. Příspěvek nabízí možnosti, jak využít jablíčko při rozvíjení poznávání, výslovnosti,
pohybové koordinace, dramatizace, tvořivosti, vztahu k životnímu prostředí.
Vzdělávací cíle:






Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
Osvojení elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte
Posilování přirozených poznávacích citů
Rozvoj řečových schopností a dovedností
Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

Klíčové kompetence
1. Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,
experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
2. Předškolní vzdělávání -> Komunikativní kompetence -> dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady
různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
3.Předškolní vzdělávání -> Činnostní a občanské kompetence -> ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se
svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
Očekávané výstupy
1.předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho tělo -> vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle
pokynu
2.předškolní vzdělávání -> Dítě a svět -> mít povědomí o významu ţivotního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, ţe způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i ţivotní prostředí
3.předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho psychika -> Jazyk a řeč -> správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
Časový rozsah:
1 týden
Věkové sloţení dětí:
2,5 - 5 let
Konkretizované výstupy
 Tuţku drţet správně, tj dvěma prsty, třetí podloţený, s uvolněným zápěstím















Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony( např. pouţívat toaletní papír
a splachovací zařízení , mít si a utírat si ruce, pouţívat kapesník
Znát většinu slov a výrazů běţně pouţívaných v prostředí dítěte( sdělit svoje jméno a příjmení , jména
rodičů, kamarádů, rozumět většině pojmenování , které se týkají dítěti známých předmětů )
Rozlišit základní barvy, tvary předmětů (kulatý)
Rozumět a pouţívat základní pojmy označují velikost ( malý-velký)
přijímat pobyt v mateřské škole jako běţnou součást ţivota
rozvíjet hru podle své představivosti
rozlišovat a pouţívat základní prostorové pojmy např. dole, nahoře, před , za , vedle
Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým
Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit se
Dodrţovat společně dohodnutá a pochopená pravidla
Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin – rodina, třída, a splachovací zařízení
Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Časový rozsah:
Věkové sloţení dětí:

1 týden
2,5 - 5 let

Nabízené činnosti
1. Hádej, co je v krabičce
Děti sedí v kruhu a hmatem se snaží uhodnout, co je v krabičce, do které jsme předtím vložili jadýrka z jablek, jablíčko a
míček ve stejné velikosti jako jablko. Necháme děti hádat a zdůvodňovat jejich tvrzení. Postupně vyndáváme předměty,
projevujeme pochybnosti, vedeme děti k přemýšlení. Odkud jsou jadérka, co z nich asi vyroste, odkud jablíčko, jak se
dostalo jablíčko na strom, jak vypadá, vyrostl míček na stromě, co má společného s jablíčkem…
2. Jdeme do sadu
Hromadná dramatická improvizace, inspirujeme a vedeme děti svými slovy, děti pracují simultánně. Snažíme se o vyvolání
představ, každé dítě vyjadřuje pohybem vlastní představu, děti nemusí mezi sebou navazovat kontakt. Vezměte si každý
svůj košíček a půjdeme do sadu. Nejdřív posbíráme spadaná jablka a opatrně je vkládáme do košíku. Nezakutálelo se
jablíčko někam do trávy? Položíme košík na zem a podíváme se do koruny stromu. Podívejte, jsou tam pěkná červená, která
se pohupují na větvičkách.
3. Houpání a kutálení jablíček
Jan Čarek – Větvička
Houpy hou, houpy hou, vítr houpá větvičkou.
Větvička se ohýbá, jablíčko se kolíbá.
Pohupy s pokrčenými koleny a pohyby paží, švihem předpažit a švihem zapažit, napodobujeme houpání.
Jablíčkům se z houpání zatočila hlava, pustila se větviček a skutálela do trávy. Podívejte, jak se koulí, nemají ani jednu bouli.
Sed skrčmo, záda narovnaná, ruce objímají kolena. Pomalu se otáčíme kolem osy, odrážíme se špičkami chodidel. Střídáme
směr otáčení – doprava i doleva. (viz prezentace)
Tráva je hebká jako peřinka, jablíčkům se v ní pěkně odpočívá… relaxace. Na stromě zůstalo ještě jedno jablíčko, visí nahoře,
musíme se vytáhnout nahoru, pozor, ať nepolámeme větvičky, ještě kousíček a už ho držíme v dlani. Je hezky barevné… Jak
krásně voní… Neodoláme a zakousneme se do něj…
4. Potkáme Pepíčka
Vracíme se zpátky a cestou potkáme Pepíčka. Na hlavě má novou čepičku. Naproti kráčí Evička s košíčkem jablek.

Vybereme dvojici dětí, která předvede jednoduchou dramatizaci básničky. Současně procvičujeme správnou výslovnost
hlásky „Č“, vytleskáváme rytmus slov formou ozvěny:
Če-pič-ka, jab-líč-ko, ko-ší-ček, míč.
Evič-ka, Pe-pí-ček, če-pič-ka, klíč.
František Kábele – Čepička za jablíčko
Nesla si Evička jablíčka v košíčku,
potkala Pepíčka, měl novou čepičku.
Pepíčku, Pepíčku, půjč mi tu čepičku!
Půjčím ti, Evičko, až mi dáš jablíčko.
Byl Pepíček hodný? Jak se zachovala Evička? Co to znamená být ochotný někomu splnit přání, rozdělit se? Stalo se vám něco
podobného? Necháme děti vyprávět své zážitky a zkušenosti, podle potřeby jim pomáháme formulovat věty a větná spojení.
Uzavření I. části – necháme děti, aby si prohlédly jablíčka různých velikostí a druhů; pokud mají chuť, mohou si vybrat i
k jídlu. Jak chutnají? Jsou sladká a šťavnatá? Nebo kyselá a trpká?
František Hrubín – Jablko, loupej se mi (Voňavá jablíčka, str. 90)
Jablko, loupej se mi,
jadýrka dáme zemi,
stopku trávě, vůni větříčku,
zubům slupky, maso jazýčku.
1. Vycházka do přírody s cílem nasbírat různý přírodní materiál, který přidáme k jablíčkům (kaštany, nažky javoru, žaludy,
jeřabiny, šípky, podzimní listy i okrasná jablíčka).
2. Jablíčkové tvoření – dětem nabídneme činnosti, ze kterých si mohou vybrat:









jablíčka jako tiskátka;
jablíčka z modelíny;
jablíčko kreslené (kdo v něm bydlí?);
jablíčko podle říkadla Koulelo se, koulelo…;
jablíčka vytvořená z kamínků;
posbírej jablíčka – řešení pracovního listu;
jablíčka v kombinaci s ostatními přírodními plody – tato činnost je vlastně hra a manipulace s přírodním
materiálem, která podporuje hmatové schopnosti, rozvíjí prostorovou představivost, základní elementární
matematické souvislosti a cítění dítěte. Děti při tvoření vyhledávají a srovnávají tvary, barvu i strukturu přírodního
materiálu. V průběhu činnosti hledáme vhodnou kompozici reliéfu, který můţe vzniknout pravidelným anebo
nahodilým střídáním přírodního materiálu, např. figurální motiv. Důleţité je vést děti k tomu, aby se dokázaly
dohodnout a navzájem spolupracovaly, nepřekáţely si při činnosti. Jednotlivé nápady děti oceňujeme pochvalou a
povzbuzením.

3. Hotové práce dětí vystavíme.

Říjen
Léto si podává ruku s podzimem
(tematický celek)
Tajemství začarovaného lesa
(název integrovaného bloku)

Charakteristika: záměrem bloku je vytvářet kladný vztah k přírodě na základě proţitkového učení, učit děti
poznávat prostředí lesa, ţivot v lese, objevovat krásy přírody.
Vzdělávací cíle:
 rozvoj tvořivosti, experimentu, proţitkového učení
 rozvíjení a uţívání všech smyslů
 osvojení si věku přiměřených, praktických a fyzických dovedností
 vytváření povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a neustálých proměnách
Klíčové kompetence:
 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a uţívá přitom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí
 ví, ţe není jedno, v jakém prostředí ţije, uvědomuje si, ţe se svým chováním na něm podílí a ţe je můţe
ovlivnit
 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 klade otázky a hledá na ně odpovědi
Očekávané výstupy:
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem atd.
 pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost
 být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i k věcem

časový rozsah:1 týden
věkové sloţení dětí :2,5-5let
Vzdělávací nabídka:
 vyuţití všech smyslů – hra „Poslouchání a ohmatávání lesa“ – hra s různými přírodninami
 hra „Najdi předmět ze dřeva“
 zvířátka v listí a v půdě – vyprávění, rozhovory, encyklopedie, knihy, obrázky
 pozorování, proţitkové učení, experimenty „Kouzlo se šiškou“, „Vypařování vody z listů“
 výtvarné činnosti – obtisky přírody, větvička, ulita, kamínky, semínka, plody, kousky kůry
 malba, kresba „Barvičky lesa“
 vyprávění příběhu o skřítku Podzimníčkovi
 hudebně pohybové činnosti, cvičení na nářadí, s náčiním, padák, překáţkové dráhy „Cestička lesem“,
„Dráha padajícího lístku“
 vyprávění, rozhovory s dětmi na téma co se děje se stromem kdyţ umře
 logopedické chvilky – slovní hádanky, říčky se slovy, vymýšlení slov, rytmizace
 manipulační činnosti – navlékání přírodnin na vlasec, vytváření obrázku z přírodnin
 vaření čaje z bylinek a listů – maliník, lesní jahoda
 hra „Doktor strom“, „Jaké známe stromy“
 pobyt venku – poslouchání lesa, obejmutí stromu
 hra „Co je z přírody a co ne?“ – třídění předmětů
 stavebnice, lego, zoofarma, dřevěné vkládačky, puzzle, mozaiky
 stavby z velkých kostek, pryţové, dřevěné „Stavíme domečky pro ptáčky a zvířátka“
 houby jedlé, jedovaté – druhy známých hub, hra „Na houbičky“

porovnávání předmětů – malý, velký, před, za, vedle, nad
 Grafomotorické listy

Konkretizované výstupy
 Běhat skákat , udrţovat rovnováhu na jedné noze
 Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
 Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými
pomůckami
 Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky,
skládat mozaiky)
 Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony(
např. pouţívat toaletní papír a splachovací zařízení , mít si a utírat si ruce,
pouţívat kapesník
 Znát většinu slov a výrazů běţně pouţívaných v prostředí dítěte( sdělit svoje
jméno a příjmení , jména rodičů, kamarádů, rozumět většině pojmenování ,
které se týkají dítěti známých předmětů )
 Rozlišit známé chutě a vůně
 Rozlišit základní barvy, tvary předmětů (kulatý)
 Rozumět a pouţívat základní pojmy označují velikost ( malý-velký, lehký těţší, )
 rozvíjet hru podle své představivosti
 soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru
 záměrně si pamatovat proţité pocity, např. viděné
 pamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)
 vyprávět pohádku s vizuální či akustickou podporou ( podle obrázků..)
 rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
 Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým
 Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem
 Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat,
rozloučit se
 Dodrţovat společně dohodnutá a pochopená pravidla
 Vnímat , ţe je jiné dítě smutné, zklamané nebo naopak něčím nadšené, ţe má
radost
 Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin – rodina,
třída, a splachovací zařízení
 Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

ŘÍJEN
LÉTO SI PODÁVÁ RUKU S PODZIMEM
( tématický celek )

Co nám dává zahrada
( Název integrovaného bloku )

Charakteristika:
Integrovaný blok zaměřený na seznamování dětí s ovocem, zeleninou, práci na poli, v zahradách(sklizeň ,
zpracování). Děti budou poznávat jejich vlastnosti i různé způsoby vyuţití při všech činnostech, rozvíjet
environmentální myšlení, proţitkové učení, učit děti vnímat a vyuţívat všechny smysly.
Vzdělávací cíle:
 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 Vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu
 Rozvoj tvořivosti, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
Klíčové kompetence
 K učení - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 K řešení problémů – při řešení myšlenkových i praktických problémů uţívá logických, matematických
postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh, situací a vyuţívá je v dalších situacích
 K komunikativní - ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdílení, otázky odpovědi
Očekávané výstupy



předškolní vzdělávání -> Dítě a svět -> mít povědomí o významu ţivotního prostředí (přírody i
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, ţe způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají,
ovlivňují vlastní zdraví i ţivotní prostředí
předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho tělo -> ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet
s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tuţkami, barvami, nůţkami, papírem, modelovací hmotou,
zacházet s jednoduchými

konkretizované výstupy






















Běhat skákat , udrţovat rovnováhu na jedné noze
Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony( např. pouţívat toaletní papír
a splachovací zařízení , mýt si a utírat si ruce, pouţívat kapesník
Znát většinu slov a výrazů běţně pouţívaných v prostředí dítěte( sdělit svoje jméno a příjmení , jména
rodičů, kamarádů, rozumět většině pojmenování , které se týkají dítěti známých předmětů )
Rozlišit známé chutě a vůně
Rozlišit základní barvy, tvary předmětů (kulatý)
Rozumět a pouţívat základní pojmy označují velikost ( malý-velký, lehký - těţší, )
rozvíjet hru podle své představivosti
soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru
záměrně si pamatovat proţité pocity, např. viděné
pamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)
vyprávět pohádku s vizuální či akustickou podporou ( podle obrázků..)
rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
chápat jednoduché souvislosti – zobecňovat vybrat ovoce, zeleninu
Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým
Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem
Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit se
Dodrţovat společně dohodnutá a pochopená pravidla
Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Časový rozsah : 2 týdny
Věkové sloţení dětí: 2,5 - 5 let

Vzdělávací nabídka:
Řečové aktivity : vyprávění „ Co mám rád“
Třídění : podle druhů, tvarů, barev, hra Na obchod
Procvičování pojmů: před, za, pod, nad, mezi, vedle, malý, velký

Dramatizace pohádky: např. O veliké řepě, vyprávění, poslech krátkého textu
Sestavování příběhu: hra s loutkou nebo maňáskem – „ Co je zdravé“
Relaxační cvičení: správné dýchání hra „Něco krásně voní“ , správné drţení těla
Přímé pozorování: přírodní jevy, rozhovory o výsledku pozorování
Výtvarné aktivity: kreslíme a malujeme ovoce a zeleninu, obtiskování, míchání barev, vyuţití různých výt. Technik,
modelování, vystřihování, obkreslování, vytrhávání papíru, výtvarné koláţe, bramborová tiskátka
Rozvoj jemné motoriky: pracovní listy, obkreslování, mačkání papíru, vybarvování, prstové hry
Hudebně pohybové aktivity: hra s písní, rytmizace slov, nácvik nových písní a HPH, vyuţití rytmických nástrojů
Pohybové aktivity: chůze, běh překáţkové dráhy, cvičení na nářadí, pohybové hry
Experimenty: s ovocem, zeleninou, kříţaly, pozorování , práce s lupou a mikroskopem
Manipulační činnosti: s předměty a materiály, třídění, navlékání např. Šípků, skládání, dřevěné vkládačky, stavebnice
Rozlišování chutí , vyuţití všech smyslů- hořké sladké, kyselé,
Proţitkové učení zdravé vaření, příprava salátů, ovocné čaje, pečeme jablečný závin

ŘÍJEN
LÉTO SI PODÁVÁ RUKU S PODZIMEM
(tématický celek)
Mlha skrývá poklady
(název integrovaného bloku)
Charakteristika:
Tento integrovaný blok je zaměřen na proţitky dětí při pozorování změn v přírodě, seznamování se znaky
podzimní přírody, vytvářet pozitivní vztah k přírodě, umět rozpoznávat přírodní jevy, zaměřit se na pozorování
některých stromů, ptáků, listů, plodů, přírodnin a počasí.
Vzdělávací cíle:
 rozvoj estetického vnímání, cítění a proţívání
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objeveného a proţitého)
 seznamování s prostředím, ve kterém dítě (příroda, počasí, okolí MŠ)
Klíčové kompetence:
 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopuje, o jeho
rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém ţije
 rozlišuje řešení, která jsou funkční, vedoucí k cíli a řešení, která funkční nejsou, dokáţe mezi nimi volit
 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, vnímá nespravedlnost,
ubliţování, agresivitu a lhostejnost
 v běţných situacích komunikuje bez zábran, verbální a neverbální komunikace
Očekávané výstupy:
 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 zachytit a vyjádřit své proţitky, slovně, výtvarně, pomocí hudby, pohybovou či dramatickou
improvizaci
 dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného souţití
 vnímat, ţe svět má svůj řád
 rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
Konkretizované výstupy



Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
Být pohybově aktivní po delší dobu např. běhat 10 minut






























Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky
uplatňuje
znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
Samostatně jíst, nalít si nápoj pouţívat příbor
Chápat jednoduché hádanky
Poznat a
vyhledat slova protikladného významu
záměrně si pamatovat a vybavit si proţité příjemné i nepříjemné pocity( např. vyprávět záţitky z výletu)
znát co je škodlivé, i neovlivnitelné – vítr, déšť. záplavy, sucho, teplo
dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce
Orientovat se v číselné řadě 1- 7
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
rozlišovat roční období - jaro
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne, uvědomit si plynutí v čase
zapojovat se do činností, odmítnout neznámé dospělé
spoluvytvářet prostředí pohodovými prostředky –kresbou malbou
orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
spolupracovat při hrách
dodrţovat společně dohodnutá pravidla
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Spoluvytvářet pohodu prostředí( cítit se spokojeně a bezpečně

Časový rozsah: 2. týdny
Věkové sloţení dětí: 2,5 – 5 let
Vzdělávací nabídka:
 aktivity podporující sbliţování dětí – různé druhy her „Na rodinu“, „Na školu“
 kooperativní činnost ve dvojicích, skupinkách
 četba, vyprávění a poslech pohádek, příběhů s etických obsahem „O vlaštovce“
 skládání papírů – vlaštovka
 popis obrázku – rozhovory, poznáváme druhy ptáků, pomíchané obrázky, skládání obrázků „Co sem
nepatří?“
 zkoumání a poznávání vlastností materiálů, experimenty – jednoduché pokusy s přírodním materiálem
 pobyt venku – pozorování ptáků, stromů, barevné listí, přírodniny, změny počasí
 vyuţití koutků v herně – hry v kuchyňce, kadeřnictví, v obchodě, koutek vaření – hra na kuchaře
 pohybové hry „Peříčková honička, „Najdi své hnízdo“, „Padá listí“, „Vrabčáci“
 pozorování – vyuţití lup, mikroskop
 seznamování s rozdíly – určování rozdílů předmětů, smyslové a hmatové hry „Hra kouzelný pytlíček“
 vytváření souborů – protiklady, matematické představy, geometrické tvary, číselná řada
 řečové aktivity – básně s podzimní tématikou, vyprávění a rozhovory dětí, logopedická chvilka
 dramatizace pohádky „O veliké řepě“, „Boudo budko“
 poznávání plodů, listů, keřů, přírodnin, umět popsat jednotlivé plody, stromy, listy, podporovat
sběratelské schopnosti „Lesní domeček“
 relaxační cvičení – „Padá listí“, „Vlaštovky odlétají“, jóga








hudebně pohybové aktivity, orientace v prostoru, změny nálad v hudbě, podle CD, klavíru, cvičení
s náčiním a na nářadí, nácvik písní „Vlaštovičko leť“, „V zahradě na hrušce“, „Podzimní“, hry
s rytmickými nástroji
práce s knihou – poslech pohádek, prohlíţení kníţek, encyklopedií, časopisů „O poslední vlaštovce“
konstruktivní hry – ztvárnění útvarů v prostoru, vytváření jednoduchých staveb, kostky, stavebnice,
„Hra na stavbaře“
výtvarné aktivity – malování barvami, zapouštění barev, vystřihování, lepení, hry s přírodním
materiálem, barevné mozaiky, obtiskování přírodnin
manipulační činnosti – navlékání korálků, přírodnin, hry s drobným materiálem, sestavování celku

Listopad
LÉTO SI PODÁVÁ RUKU S PODZIMEM
( tématický celek )

Uspávanka pro zvířátka
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika:
Vzdělávací blok je zaměřen na období podzimu. Cílem je seznámit děti prostřednictvím různorodých činností se změnami v podzimní
přírodě , seznamovat je s různými druhy zvířat ,s činnostmi lidí v podzimním období, jak lidé pomáhají lesním zvířatům v zimním období.
Cíle tématu:





Získat základní poznatky o lesních zvířatech, o jejich způsobu ţivota.
Učit se lesní zvíře jednoduše charakterizovat.
Prostřednictvím her, činností a aktivit vnímat svět zvířat jako jednu z forem ţivota

Klíčové kompetence
1.Předškolní vzdělávání -> Komunikativní kompetence ->
rozumí slyšenému.

ovládá řeč, hovoří v souvislostech, ve vhodně volených

větách

2.Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,
uţívá při tom jednoduchých pojmů,
Očekávané výstupy
1.
2.

předškolní vzdělávání -> Dítě a svět -> vnímat, ţe svět má svůj řád, ţe je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý svět přírody,
> Dítě a svět -> všímat si změn a dění v nejbliţším okolí

Konkretizované výstupy
 Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
 Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
 Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
 Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech
 Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
 Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
 Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony( např. pouţívat toaletní papír a splachovací
zařízení , mít si a utírat si ruce, pouţívat kapesník
 Samostatně se oblékat , svlékat, obouvat
 Zvládat jednoduché úklidové práce
 Pojmenovat viditelné části těla
 Rozlišit známé chutě a vůně





















Pouţívat jednoduchá souvětí
Rozlišit základní barvy, tvary předmětů a vlastnosti předmětů
Odhalit podstatné znaky , charakteristické znaky zvířat
Rozumět a pouţívat základní pojmy označují velikost ( malý-velký, lehký - těţší, )
rozvíjet hru podle své představivosti
soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru
pamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s barvami – zapouštět barvy
orientovat se v časových údajích v rámci dne
porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla
vyprávět pohádku s vizuální či akustickou podporou ( podle obrázků..)
rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým
Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem
Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit se
Uvědomovat si , ţe fungování skupiny je postaveno na pravidlech souţití , podílet se na nich a respektovat je
Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého
Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Časový rozsah: 2. týdny
Věkové sloţení dětí: 2,5 – 5 let
nabízené činnosti


















Kde zvířátka bydlí- obrazový materiál,,třídění zvířátek podle místa výskytu v lese, ve vodě, pod zemí
Rozhovory o zvířátkách
Četba příběhu o zvířátkách
Beseda s myslivcem o lesních zvířatech
Sluchové hádanky – zvuky zvířat
Slovní hádanky- na které zvířátko si myslím
Seznámení s písněmi, říkadly o zvířatech
Rozhovor o tom, jak některá zvířátka přezimují, jak jim lidé v zimě pomáhají
Výtvarné a pracovní činnosti-modelování malování kreslení, vybarvování omalovánek
Pohybové činnosti – překáţková draha, pohybové hry.
Vysvětlení pojmu migrace (na podzim se vydávají některé druhy zvěře a ptactva do teplých krajin za potravou a stráví tam zimu,
musejí zdolávat velké vzdálenosti a stává se, ţe ne všichni dorazí do cíle, tomuto stěhování za potravou říkáme migrace, na jaře se
však opět vracejí.
Zajímavosti:
stěhovaví ptáci - velká hejna vlaštovek se shromaţďují na drátech elektrického vedení a připravují se na cestu do teplých krajů,
odlétají z Evropy do jiţní Afriky, musí překonat saharskou poušť, kde není ţádná voda, a proto letí bez odpočinku, v tomto
období přeţívají z tuku uloţeného pod kůţí ,ze severu přilétají havrani
odlétají čápi, vlaštovky, špačci, divoké husy, jeřábi
orientují se prý podle krajiny - řek, hor, podle polohy Slunce a v noci podle hvězd a Měsíce
Příprava zvěře na zimu

Vyprávění a zajímavosti:





na podzim se všechna zvířata a ptáci v lese, kteří u nás zůstávají, připravují na zimu, dělají si zásoby potravy, vyhrabávají si nory
a doupata, vyhledávají úkryty, kde by mohli v teple a bezpečí přezimovat, některým naroste delší a hustší srst, která je chrání před
chladem (lišky)
na podzim sojky sbírají ţaludy a zahrabávají je, v zimě, kdyţ mají hlad, je zase vyhrabávají
veverky si také dělají zásoby potravy na zimu (oříšky, šišky, ovoce, semínka), jsou však roztrţité a někdy svou skrýš nemůţou
najít
jeţek se zahrabe pod hromadou listí nebo starého kompostu, v kořenech stromů, spí 4-5 měsíců



veverka není lakomá, chce se o potravu rozdělit s ostatními veverkami




LISTOPAD
LÉTO SI PODÁVÁ RUKU S PODZIMEM
( tématický celek )

Oko vidí, ucho slyší, nos cítí, ruka hmatá
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika IB : Prostřednictvím tohoto tématu se děti seznamují se svými smysly,
Cíle:






uvědomění si vlastního těla,
rozvíjení a užívání všech smyslů.
Chápat, že jsou lidé různí,
Rozvoj řečových schopností a dovedností
Posilování přirozených poznávacích citů

Očekávané kompetence:
Kompetence k učení: získanou zkušenost uplatňuje v praxi a v dalším učení
Kompetence komunikační: dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky.
Očekávané výstupy:
Dítě a ten druhý - spolupracovat s ostatními
Dítě a jeho psychika – pojmenovat většinu z toho, čím je obklopeno
Dítě a společnost – porozumět běžným neverbálním projevům

Konkretizované výstupy












Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech
Znát a dodrţovat základní pravidla chování na chodníku
Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony( např. pouţívat toaletní papír
a splachovací zařízení , mít si a utírat si ruce, pouţívat kapesník
Samostatně se oblékat , svlékat, obouvat
Zvládat jednoduché úklidové práce
Pojmenovat viditelné části těla





















Rozlišit známé chutě a vůně
Pouţívat jednoduchá souvětí
Rozlišit základní barvy, tvary předmětů a vlastnosti předmětů
Rozumět a pouţívat základní pojmy označují velikost ( malý-velký, lehký - těţší, )
rozvíjet hru podle své představivosti
soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru
pamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s barvami – zapouštět barvy
orientovat se v časových údajích v rámci dne
porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla
vyprávět pohádku s vizuální či akustickou podporou ( podle obrázků..)
rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým
Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem
Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit se
Uvědomovat si , ţe fungování skupiny je postaveno na pravidlech souţití , podílet se na nich a respektovat
je
Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého
Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Časový rozsah: 2 týdny
Věkové sloţení dětí: 2,5 - 5

Nabízené činnosti:
Hmat - ruce –učí se,jak se o ně postarat, ochrana před mrazem úrazy, zvířata nemají ruce, mají např. chobot, zobáky, ploutve,
Hmatové pexeso, prstové hry
Poh. činnosti – děti utvoří dvojice, děti se vzájemně dotýkají podle pokynů koleny, čelem, šlapkami, zády atd.
Hladící tunel – děti sedí proti sobě v řadě,vytvoří hl. tunel –koho uč. řekne, toho děti pohladí
Chuť - jazyk
Není jen na mluvení, procvičování hybnosti jazyka, poznávání chutí, nespálit si jazyk při jídle, ochutnávka.

Sluch
- jak si chránit sluch, nic nestrkat do ucha, nekřičet, určovat různé zvuky v MŠ, poznávání zvuků z CD, sluchové hry, mluvíme nahlas,
potichu , šeptem
Sluchové pexeso

Zrak
jak si chráníme zrak, někteří lidé jsou slepí, k čemu nám slouží řasy, obočí, oční víčka
did. Hra –Dívám se dívám a vidím něco – např. kulatého, červeného atd., hmatové pexeso
Báseň
Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět - Hmatem pozná kdo ho hladí
Chuť mi poví co je sladké
Čich ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní!
Zrak mi slouží ke koukání
A sluch zase k poslouchání.
Seznámení se světem nevidomých „zevnitř i zvenku“ – proţitek – jaké to je nevidět, jak jim můţeme pomoci. Hry a aktivity zaměřené na
"osahání" prostředí všemi moţnými smysly kromě zraku,
Poznej předměty jinými smysly, než zrakem

Pomůcky - šátek na oči pro kaţdé dítě , předměty ke zkoumání (např. hřeben, hrníček, zvoneček).
Děti sedí v kruhu na ţidlích (polštářcích), šátky na očích a mlčí. Předávají si postupně jednotlivé předměty, kaţdý osahají, popř. prozkoumají
dalšími smysly (čichem, sluchem), sami pro sebe (!) identifikují a pošlou dál. Pro začátek volíme snadno rozpoznatelné věci. Poté, co se k
nám vrátí všechny předměty, je poloţíme doprostřed a vyzveme děti aby si sundali šátky a přesvědčili se o správnosti svého úsudku, např. se
zeptáme na pocity a zda pro ně byl úkol lehký.
2. kolo hrají děti ve dvojicích - jeden má šátek na očích a druhý mu podává různé předměty k určení. Po chvíli se vymění.
Modelování (15 min)
Pomůcky - šátky, modelína pro všechny ţáky.
Úkol - se šátkem na očích vymodelovat z modelíny kuličku, váleček
Učitelka postupně zadá dětem 2 tělesa a nechá dostatek času pro realizaci úkolu. Činnost by měla probíhat v klidu, za tichého soustředění.
Kdyţ je dítě přesvědčeno, ţe udělal daný tvar nejlépe, jak mohl, můţe si sundat šátek a dílo zkontrolovat. Učitelka výsledky nehodnotí,
soustředí se spíše na proces samotný. Na závěr je opět vhodné nechat děti, aby promluvili o tom, jaké to bylo. Stále se snaţíme vţít se do
situace nevidomých lidí.
Orientace v prostoru
Hra na slepou bábu (10 min)
Pomůcky - 1 šátek.
Pro odlehčení můţeme zařadit hru na slepou bábu: jeden ţák má na očích šátek, ostatní ho opatrně zatočí. Mohou také připojit říkadlo:
„Slepá bábo, kam mě vedeš? Do kouta! Co v tom koutě, co tam vidíš? Kohouta!" Následně se rozprchnou. Slepá bába tápe v prostoru a
pokouší se chytit jiného hráče, který by ji vystřídal. Během hry dbáme na bezpečnost! Můţeme např. z lavic vytvořit ohraničený prostor bez
ostrých rohů a překáţek. Péči o bezpečí „Slepé báby" lze také zadat hráčům v úvodu hry. V ohlédnutí za hrou se neptáme jen na pocity
„Slepé báby", ale ptáme se všech hráčů na moţná úskalí, která mohla nevidícího hráče ohrozit.
Varianta - se zvýšenou ostraţitostí zahájíme hru bez zjevných bezpečnostních opatření. Ta vytvoříme společně s ţáky v průběhu hry na
základě vzniklé situace.
Překážková dráha (25 min)
Pomůcky - šátek pro kaţdé dítě, překáţky (lavice, ţidle...).
Vyzveme děti, aby se rozdělily do dvojic. Poté si polovina dětí (jeden z kaţdé dvojice) zaváţe oči. Postavíme (třeba za pomoci vidících)
„překáţkovou dráhu". To, ţe děti stavbu překáţek nevidí, má svůj význam! Nestavíme sloţité překáţky, spíše naopak (opět dbáme na
bezpečnost), jde o to, aby dvojice musela několikrát změnit směr, příp. něco podlézt. Postupně si všechny dvojice trasu projdou, přičemţ si
samy volí způsob „navigace". Poté co si děti ve dvojicích vymění role a „nevidomí"si zakryjí oči, přestavíme překáţkovou dráhu a proběhne
druhé kolo.
Každý může přijít o zrak (10 min Účelem této krátké pasáţe nebylo děti vyděsit, ale upozornit na rizikové chování, které by mohlo
vést k poškození nebo ztrátě zraku. Děti na řadu faktorů přišly samy. Zmínili jsme se také o vrozených vadách zraku, brýlích i
nemocech (aby to nevyznělo, ţe ztráta zraku je jakýmsi trestem za špatné chování).

PROSINEC
POZDIM UŢ JE PRYČ, ZIMA HLEDÁ KLÍČ
(tématický celek)
Budliky , budliky, zaţeneme čertíky
(název integrovaného bloku)
Charakteristika :
Smyslem bloku je seznamovat děti s předvánočními tradicemi, vhodnou motivací odstraňovat obavu
z nadpřirozena, podněcovat děti ke kreativitě, činnostem, které podporují utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či
dospělému
Vzdělávací cíle:
Rozvoj pohybových dovedností
Rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu
Rozvoj kooperativních dovedností
Uvědomovat si své moţnosti a limity
Klíčové kompetence
 Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení
problémů a situací
 Dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky různými prostředky
 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
Očekávané výstupy:
 Projevovat zájem o kníţky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu atd.
 Koordinovat polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem
 Naučit se zpaměti krátké texty
 Proţívat radost ze zvládnutého a poznaného
Časový rozsah -1 týden
Věkové sloţení dětí 2,5 - 5 let
Konkretizované výstupy
 Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
 Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
 Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty
 Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech
 Napodobovat základní geometrické obrazce , různé tvary
 Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
 Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
 Samostatně jíst
 Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
 Zvládat jednoduché úklidové práce
 Pojmenovat viditelné části těla
 Rozlišit známé chutě a vůně
 Pouţívat jednoduchá souvětí
 Spontánně vyprávět záţitky
 Rozlišit základní barvy, tvary předmětů a vlastnosti předmětů
 rozvíjet hru podle své představivosti
 předat vzkaz
 rozpoznat odlišnosti v detailech – jednotlivé části sloţit v celek
 soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru
 pamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)
 dokončit hru, neodbíhat od ní
 experimentovat s barvami – zapouštět barvy
 orientovat se v časových údajích v rámci dne
 porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla
 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítávadla, písně, jednoduché taneční kroky
 vyuţívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
 rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
 Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým







Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem
Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit se
Uvědomovat si , ţe fungování skupiny je postaveno na pravidlech souţití , podílet se na nich a respektovat
je
Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého
Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Vzdělávací nabídka
 Pokusy s větvičkou Barborka
 Výroba andventního kalendáře – učit se rozlišit dny v týdnu
 Rozvíjet jazykové dovednosti
 Hudební a taneční aktivity
 Garfomotorická cvičení – tabule
 Práce s knihou
 PH Na honěnou,
 Vyprávění dětí o tradici Mikuláše a čerta, rozhovory dětí nad lidovými tradicemiposlech pohádek, dobro
a zlo
 Zdravotně zaměřené činnosti-relaxace, protahovací cviky, dechová cvičení
 Spontánní hra- činnosti zajišťující spokojenost a radost
 uţívání všech smyslů
 společná setkávání , povídání naslouchání druhému
 počasí, zvířátka, pozorování změn v přírodě
 setkání s rodiči

PROSINEC
POZDIM UŢ JE PRYČ, ZIMA HLEDÁ KLÍČ
(tématický celek)
„Vánoční cinkání“
(název integrovaného bloku)
Charakteristika

smyslem tohoto bloku je seznamovat děti s vánočními zvyky a tradicemi, probudit v dětech chuť dělt radost druhým a
obdarovávat lidi z blízkého okolí

záměrně rozvíjet a podporovat kladné sociální vztahy, učit děti veřejně vyjadřovat lásku a úctu
Vzdělávací cíle

rozvoj estetického vnímání , cítění a proţívání

zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností, technik, kreslit
modelovat, tvořit z papíru, konstruovat

posilování přirozených poznávacích citů, zvídavosti, zájmu, radosti z objeveného a proţitého
Klíčové kompetence

rozlišovat kulturně estetické dovednosti

umět společně proţívat a vnímat vánoční atmosféru a nejen u lidí

chápat hlavní pojmy týkající se Vánoc

napodobovat modely sociálního chování a mezilidských vztahů
Očekávané výstupy

zachytit a vyjádřit své proţitky





všímat si změn v okolí, porozumět , ţe změny jsou přirozené a samozřejmé
těšit se z hezkých a příjemných záţitků
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědí k nim

konkretizované výstupy






























Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty
Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech
Napodobovat základní geometrické obrazce , různé tvary
Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
Samostatně jíst
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce
Pojmenovat viditelné části těla
Rozlišit známé chutě a vůně
Spontánně vyprávět záţitky
Orientovat se v číselné řadě 1- 5
Verbalizovat myšlenkové pochody , přemýšlet nahlas ( např. jak staví stavbu, skládá puzzle)
soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru
pamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s barvami – zapouštět barvy
orientovat se v časových údajích v rámci dne
porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla
zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítávadla, písně, jednoduché taneční kroky
vyuţívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem
Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními
Přijmout povinnost , soustředit se na činnost
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Mít poznatky o zvycích , přijmout tradici oslav
Zvládat běţné činnosti, poţadavky, poţadavky , jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují

Časový rozsah -3 týdny
Věkové sloţení dětí 2,5 - 5 let
Vzdělávací nabídka

uţívání všech smyslů- vaříme vánoční čaj, ochutnáváme cukroví

zpěv písní, koled

hra na tělo, rytmické nástroje

Poslech pohádkového příběhu

Vyjádření svých přání – píšeme Jeţíškovi

Stříhání, lepení – vánočné přání

Proţitkové učení – práce s lupou, mikroskopem, pozorování- jednoduché pokusy

Námětové hry Na obchod, Na knihovnu, Na rodinu

Radost ze zdobení vánočního stromečku

Pozorování vánoční výzdoby

Tradice zvyky Vánoc, vyprávění, rozhovory

Fantazie a představivost k výrobě dárečků

Z velkých kostek stavíme domečky pro zvířátka

Třídění a práce s přírodním materiálem- skořápky, jablka, sušené ovoce, kůra, větvičky sláma…

Překáţkové dráhy v tělocvičně

Konstruktivní stavebnice lego, dřevěné vkládačky, puzzle, stolní hry mozaiky,

Procvičování jemné motoriky

Výtvarné činnosti zaměřené na zimní a vánoční výzdobu v MŠ zima, vločky, vánoční ozdoby, stromeček,

Hod horním obloukem trefa do sněhuláka

Posezení u vánočního stromečku, dárky

Hry a praktické činnosti procvičující orientace „ Na rybáře“ Kapři v rybníce

LEDEN
POZDIM UŢ JE PRYČ, ZIMA HLEDÁ KLÍČ
(tématický celek)
Bílý sníţek dlouhá zima, venku fouká meluzína
(název integrovaného bloku)
Charakteristika: Tento integrovaný blok je zaměřen na proţitky dětí při pozorování změn v přírodě, seznamování se se znaky
zimní přírody, počasím, je dobré znát, jak se oblékat v různých ročních obdobích.
Vzdělávací cíle:

rozvoj paměti a pozornosti, posilování přirozených poznávacích citů

rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

vytváření povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a neustálých proměnách

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky
Klíčové kompetence:

získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení

dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáţe měnit cesty a přizpůsobovat se daným
okolnostem
Očekávané výstupy:

zvládnout sebeosbluhu, uplatňovat zdravotně preventivní návyky

všímat si změn a dění nejbliţším okolí

vnímat, ţe je zajímavé dozvídat se nové věci, vyuţívat zkušeností k učení

vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady a pocity
Časový rozsah: 2. týdny
Věkové sloţení dětí: 2,5 – 5 let
Konkretizované výstupy












Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty
Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech
Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
Napodobovat základní geometrické obrazce , různé tvary
Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
Dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce





















Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve třídě, na obrázku …..
Rozlišit zvuky, napodobit rytmus
Pojmenovat viditelné části těla
Spontánně vyprávět záţitky
Orientovat se v číselné řadě 1- 5
Verbalizovat myšlenkové pochody , přemýšlet nahlas ( např. jak staví stavbu, skládá puzzle)
soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru
pamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
rozlišovat roční období
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne
přijímat pokyny
zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítávadla, písně, jednoduché taneční kroky
Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem umět kooperovat, dohodnout se s
ostatními
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu

Vzdělávací nabídka:

určování počasí – pozorování co je sníh, zmrzlá voda, mráz, rampouchy, jinovatka, filtrace vody, experimenty

výtvarné činnosti – vyuţití různých výtvarných technik (zapouštění barev, malování do sněhu a barevným ledem)

charakteristické znaky zimní přírody – malba, kresba – krmítko, sněhulák, vločka, krmelec se zvířátky

určování skupin a podskupin „Co sem nepatří?“, přiřazování dvojic obrázků „Co k sobě patří?“

hry s tiskátky – „Počasí“

rozvoj jemné motoriky – pracovní listy, obkreslování, dokreslování detailů, modelování, vybarvování

poznávání základních barev

přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, rozhovory o výsledku pozorování

smyslové a psychomotorické hry

dramatizace pohádky, vyprávění, poslech krátkého textu, hra s loutkou, maňáskem „Rukavičková pohádka“

pohybové hry „Na vločky“, „Sněhulák“, „Na stromy“, „Na rampouchy“

hudebně pohybové aktivity – hra s písní, s rytmickými nástroji, písně a básně s pohybem, vyuţití náčiní, nářadí,
řada, zástup, kruh, nápodoba pohybů

skládání barevné mozaiky, stavebnice

práce s knihou, encyklopedie, obrázky – charakteristika ročního období, zima

pojmenování částí oděvů, obuvi, „Proč se v zimě teple oblékáme?“

Hra „Barevný svět“, „Rozpletený svetr“ – hry s barevnou vlnou

Módní přehlídka – seznamování s různými druhy oděvů, obuvi

hra s drobnělinami – šála – šálička čepice – čepička

malování barvou – rukavice, šála, čepice

skládání puzzlí – panenka s oblečky

logopedická chvilka – správná výslovnost zimního oblečení

hra „Na obchod“, „Stavíme domečky pro zvířátka“, „Zimní království“, „Zrcadlo co mi dnes ukáţeš“

LEDEN
PODZIM UŢ JE PRYČ ZIMA HLEDÁ KLÍČ
(tématický celek)
Kdo je zdravý, vše ho baví
(název integrovaného bloku)
Charakteristika:
V tomto integrovaném bloku bychom chtěli děti seznámit s vlastním tělem, s jeho orgány, které jsou důleţité pro ţivot
člověka a seznámit s jejich funkcemi, tento blok směřuje k osvojení poznatků o těle a jeho zdraví, cílem je seznámit děti se
sporty na sněhu, pěstovat v dětech kladný vztah ke sportu, sportovní chování, rozvíjet fyzickou zdatnost.

Vzdělávací cíle:

osvojení si věku přiměřených praktických a fyzických dovedností

vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů

osvojení poznatků o těle, jeho zdraví, uvědomění si vlastního těla

posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti, zájmu, radosti z pohybu

rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
Klíčové kompetence:

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní prohry i oceňovat výkony druhých

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i fuknci
Očekávané výstupy:

zvládnout základní pohybové dovednosti a běţné způsoby pohybu v různém prostředí

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví, bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat
pomoc

vyuţívat všech smyslů, pozorovat, všímat si, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
Konkretizované výstupy
































Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty
Doprovázet pohyb se zpěvem
Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
Napodobovat základní geometrické obrazce , různé tvary
Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami – modelovat, překládat
papír
Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, správně určovat a
pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí
chápat jednoduché hádanky a vtipy
Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
Dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
Zapamatovat si pohádku, děj
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce
Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve třídě, na obrázku …..
Rozlišit zvuky, napodobit rytmus
Pojmenovat viditelné části těla
Rozlišovat vpravo, vlevo na vlastním těle
Orientovat se v číselné řadě 1- 5
Verbalizovat myšlenkové pochody , přemýšlet nahlas ( např. jak staví stavbu, skládá puzzle)
soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru
pamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
rozlišovat roční období
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne
přijímat pokyny
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem umět kooperovat, dohodnout se s
ostatními
Ctít oslavy narozenin

Časový rozsah: 2. týdny
Věkové sloţení dětí: 2,5 – 5 let
Vzdělávací nabídka:
























pohybové aktivity, pojmy vpravo, vlevo, reakce na daný signál, překáţkové dráhy, vyuţití svičení v tělocvičně,
cvičení s padákem
relaxační techniky – masáţní cvičení s různými povrchy kartáčků
skládání konstruktivních stavebnic – barva, tvar, velikost
hra „Moje tělo“, „Baba rýma“, „Hra na lékaře“, „Na sportovce“, „Klouzačka“, „Meluzína“
kresba lidského těla, obkreslování celé postavy na velký papír
seznámení s jednotlivými orgány a jejich funkcemi – kostra encyklopedie, knihy
rozhovory vyprávění – zdravé prostředí, výţiva, úrazy, nemoci, nezdravé návyky
obrázkové skládanky, námětové hry, poslech CD „Ţijeme zdravě“
poznávání svého těla – lupa, mikroskop, pozorování, kůţe, vlas
logopedická chvilka – vytvářet jednoduchá souvětí, rýmy, hádanky
manipulační činnosti, vyuţití smysů, poznávání povrchů předmětů
grafomotorika – lidské tělo
rozhovory, vyprávění jaké známe zimní sporty, zinámé sportovce, oblečení
při pobytu venku – zimní sporty, boby, saně, hrátky na sněhu, hod koulí, stopy ve sněhu
malba barvami zimní krajina
vystřihování obrázků sněhulák, tiskátka, mačkání papíru, obtiskování
sestavování sněhuláků z barevných krouţků, hry s drobným materiálem
soustředěný poslech příběhu „Dva mrazíci“
nácvik nových písní a básní – vyuţití rytmic. nástrojů
sestavování celku, kompozic, stavíme velké stavby
porovnávání stavby lidského těla a zvířat
hry s geometrickými tvary, pojmy vpřed, pod, vedle, nad,

ÚNOR

„Podzim už je pryč, zima hledá klíč
( tématický celek )

ZIMA PŔEJE POHÁDKÁM-Hrnečku vař
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika IB podpořit zájem dětí o pohádkový svět, přenést ho do jejich hry a tvořivosti
Vzdělávací cíle:
- rozvoj fantazie v tvořivých hrách
-rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
-rozvoj kooperativních činností
- posilování přirozených poznávacích citů
-rozvoj pohybových dovedností
Klíčové kompetence
Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a
užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
předškolní vzdělávání -> Dítě a společnost -> zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných
mateirálů, z přírodnin aj.)

Očekávané výstupy

-zachovávat správné držení těla
- přemýšlet, vést, jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí , uvažuje , také je vyjádřit
-zorganizovat hru
-pozorně poslouchat , sledovat se zájmem literární představení
Konkretizované výstupy

































Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty
Doprovázet pohyb se zpěvem
Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny, zdravé výţivy,
pobytu v přírodě
Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
Samostatně jíst, nalít si nápoj
Uvědomovat si, co je nebezpečné
Pouţívat jednoduché souvětí, vyjádřit svoje proţitky
Sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky( příběhu)vyslechnutou pohádku převyprávět
Pamatovat si postup řešení – postup jednoduché stavby
dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
Zapamatovat si pohádku, děj
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce
Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve třídě, na obrázku …..
Orientovat se v číselné řadě 1- 5
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
napodobit geometrické tvary, znaky
rozlišovat roční období - zima
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne
poznávat co je –kruh, čtverec, vlnovka, čára
přijímat pokyny
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
spolupracovat při hrách
dodrţovat společně dohodnutá pravidla
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu

Časový rozsah 1 týden
Věkové sloţení dětí: 2,5 -5
Nabízené činnosti
Děti si z domova přinesou své oblíbené hrnečky. Vystavily je a představily je kolektivu (materiál, dekor, co z nich pijí, jak ho získaly apod.).
Třídění hrnečků dle tvaru, barvy, materiálu, dekoru, tvaru ucha apod.
Zkoumání hrnků prázdných i naplněných tekutinou podle zvuku – cinkání lžičkou kovovou i plastovou, ťukání dřívkem, tužkou apod.
Grafomotorická cvičení – „mícháme kaši".
a) křídou na tabuli nebo na papír formátu A3 – v kresbě pokračujeme krouživým pohybem dlaně a sledujeme proměnu na ploše

b) vodou a štětcem na tabuli – sledujeme postupné usychání kresby, můžeme napomoci i foukáním na část kresby
c) prsty, štětcem, dřívkem, brčkem apod. v pískovničce nebo v tácku s krupicí
Gymnastika mluvidel
- co nejvíce vypláznout jazyk
- vodorovně olizovat dolní a horní ret
- kruhové olizování rtů oběma směry

- otevřít rty a kmitat jazykem do stran
- lízat lízátko zdola nahoru
- opakovat slovo „mňam" a vystupňovat rychlost
Dechová cvičení
- nádech nosem
- foukat do teplé polévky, na dlaň, na hřbet ruky
Poslech pohádky ve formě prózy i poezie několikrát během týdne (viz přílohy)
- rozhovor o vyslechnutém
- vyprávění části děje, případně zjednodušeně celé pohádky
- veršovaná forma vzbudí zájem dětí o vlastní rýmování (sluchově, pomocí obrázků)
Netradiční cvičení s barevnými plastovými hrnky
- hry na orientaci v prostoru a zrakový nebo zvukový signál
- kličkování mezi hrnky po dráze v přímce, po kružnici
- chůze s hrnkem na hlavě, na dlani, na hřbetu ruky
- přeskoky k hrnkům dle „barevného diktátu"
Výtvarné zachycení hrnečků
- modelování

- malování plochým štětcem a temperovými barvami na dětmi zvolenou plochu, dekorování kulatým štětcem
- dekorování trojrozměrného objektu (hrnek z kartónové ruličky) pomalováním, polepením
- kaše je vytvořena zmačkáním jemného papíru
Plnění hrnečků „kaší"
- hrnky okem rozlišitelných objemů děti plní bílým materiálem (mačkaný papír, polystyren, vatové tampony, látka, krupice atd.) a
porovnávají množství materiálu, které lze do jednotlivých hrnků umístit, přesypávání krupice

ÚNOR

„Podzim už je pryč, zima hledá klíč
( tématický celek )

ZIMA PŘEJE POHÁDKÁM-O třech medvědech
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika IB Prostřednictvím klasické pohádky a hračky medvídka rozvíjet dialog mezi učitelkou (medvídkem) a dítětem. Vést děti k
tomu, aby navazovaly hezký vztah ke kamarádovi, pomáhaly si, komunikovaly spolu
Cíle:







rozvoj pohybových schopností
posilování přirozených poznávacích citů
rozvoj tvořivého myšlení –zájmů, radosti
rozvoj kultivace a estetického vnímání, prožívání
posilování prosociálního chování
rozvoj kooperace

Očekávané kompetence
1.
2.

Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a
uţívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Předškolní vzdělávání -> Komunikativní kompetence -> ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně
vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Předškolní vzdělávání -> Sociální a personální kompetence -> ve skupině se dokáţe prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se
domlouvá a spolupracuje; v běţných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné
respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Očekávané výstupy
Vyvinout úsilí ,soustředit se na činnost, a její dokončení
Respektovat předem vyjasněná pravidla
Pochopit, ţe kaţdý má ve společenství svou roli

Konkretizované výstupy











Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty
Doprovázet pohyb se zpěvem
Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
Samostatně jíst, nalít si nápoj
Uvědomovat si, co je nebezpečné
Pouţívat jednoduché souvětí, vyjádřit svoje proţitky
Sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky( příběhu)vyslechnutou pohádku převyprávět
























Pamatovat si postup řešení – postup jednoduché stavby
dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
Zapamatovat si pohádku, děj
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce
Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve třídě, na obrázku …..
Orientovat se v číselné řadě 1- 5
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
napodobit geometrické tvary, znaky
rozlišovat roční období - zima
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne
poznávat co je –kruh, čtverec, vlnovka, čára
přijímat pokyny
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
spolupracovat při hrách
dodrţovat společně dohodnutá pravidla
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu

Časový rozsah 1 týden
Věkové sloţení dětí: 2,5 -5
Vzdělávací nabídka:




Připravujeme výstavku donesených plyšových medvědů - rozhovor o nich (jaký je, od koho je, jaké má jméno).
Stavíme domečky pro medvídky, povídáme si, co dělají medvědi v zimě, co dělají ostatní zvířátka (děti nosí listy z vycházky do
pelíšků), jak můţeme zvířátkům pomoci my, domky porovnáváme velikostně, hodnotíme, učíme se říkanku, modulujeme hlas:
Brum, brum, brum, medvěd staví dům,
nejdřív stěny, potom střechu,
pak zaleze do pelechu.
Brum, brum, brum, ó to bude dům.






Jsme v "divadle" - pozorně posloucháme pohádku "O třech medvědech", pohádku si opakujeme při přiřazování obrázků na
magnetické tabuli (didaktická pomůcka).
Kreslíme pohádku - starší děti, dbáme na správné drţení pastelky, pomoc učitelky při kresbě "zvířecí" figury, upozorňujeme na
odlišné velikosti medvědů.
Kreslíme (doplňujeme) na vystřiţené medvědy obličej, drápky, vybíráme nejmenšího/největšího tátu (mámu, Míšu),
porovnáváme.
Cvičíme v lese - cvičení motivované pohádkou, Tánino zabloudění, pohyb mezi překáţkami
( stavebnice, stromy, lana apod.), jejich zdolávání (větve, kopečky - molitanová bedna).



Cvičíme s medvědem - mazlení, domečky, chování na rukou, běh, poskoky, relaxace, usínání plyšáků.



Ve třídě vyhledáváme stejné předměty, nebo na ně během dne upozorňujeme (zvířátka, talířky, auta, mašinky, kamarádi, ţidličky,
příbory apod.), určujeme jejich velikost, "měříme", umisťujeme do krouţků.
Prohlíţíme si "medvědí" kníţky (naučné i pohádkové), obrázky (např. kolik váţí ten největší, lední medvědi, co mají rádi),
některé děti vymýšlí medvědí příběhy (na lehátku).
Nalepujeme postýlky, misky, lţíce (dle velikostí) tátovi, mámě, Míšovi, a vytváříme tak medvědí rodinku na barevném papíře,
odměnou je ţelatinový Méďa v téţe barvě.











Komunikační kruh s medvídkem, pochvala dětí, hladíme svého kamaráda i medvídka, vyslovujeme (šeptáme) svá přání
kamarádovi.
Co bych chtěl Méďovi ve školce ukázat - děti se orientují nejen ve třídě a v šatně, ale i po celé budově.
Odměňujeme všechny plyšové kamarády medailí a dokonce i různými "tituly" - nejchlupatější, nejhezčí, největší, nejmenší,
nejupovídanější, nejveselejší apod. Děti samy rozhodovaly o odměněném.

Další náměty pro starší děti:









dokreslování druhé půlky medvěda;
vyuţití metodických listů - karty velký x malý;
sestavování rozstříhaného obrázku medvěda (puzzle);
manipulace s Méďou - procvičení pojmů (nad, pod, v, mezi, vedle apod.);
sluchová hra "Ztracený Méďa";
improvizační cvičení "Medvědí tanec";
Labyrint - hledáme cestu pro Táňu.

ÚNOR

„Podzim už je pryč, zima hledá klíč
( tématický celek )
ÚNOR TO JE ZIMA, ZIMNÍ HRY JSOU TAKÉ PRIMA

( Název integrovaného bloku )

Charakteristika : vyuţít zimního období ke stimulaci a osvojování vzdělávacích dovedností
a vytvářet elementární povědomí o vlivu člověka na ţivot kolem nás. Vyrovnávat nedostatek pohybových aktivit v exteriéru
zařazováním kompenzačních her pro rozvoj pohybových a manipulačních dovedností
Cíle:
- osvojování si poznatků o těle a jeho zdraví
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám
- vytváření aktivních postojů ke světu, k ţivotu
- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti
- osvojování si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní a elementárních poznatků o znakových
systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
- rozvoj hrubé a jemné motoriky
Klíčové kompetence


soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů,
znaků a symbolů



chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou;
uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit



ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i
odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

očekávané výstupy:
 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běţné způsoby pohybu v různém prostředí
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku


Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony



Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno



Záměrně se soustředit a udrţet pozornost



Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného



Proţívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snaţit se ovládat své afektivní chování

Konkretizované výstupy













Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty
Doprovázet pohyb se zpěvem
Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
Samostatně jíst, nalít si nápoj
Uvědomovat si, co je nebezpečné
Pouţívat jednoduché souvětí, vyjádřit svoje proţitky
Sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky( příběhu)vyslechnutou pohádku převyprávět
Pamatovat si postup řešení – postup jednoduché stavby
dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň























Zapamatovat si pohádku, děj
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce
Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve třídě, na obrázku …..
Orientovat se v číselné řadě 1- 5
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
napodobit geometrické tvary, znaky
rozlišovat roční období - zima
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne
poznávat co je –kruh, čtverec, vlnovka, čára
přijímat pokyny
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
spolupracovat při hrách
dodrţovat společně dohodnutá pravidla
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu

Časový rozsah:
2 týdny
Věkové sloţení dětí:
2,5 - 5 let
Vzdělávací nabídka
- sezónní činnosti – hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu, zimní škola v přírodě
- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
- příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí
- hudební a hudebně pohybové hry a činnost
- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo
- činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování,
odpovědi na otázky,

práce s knihou, obrazovým materiálem

- estetické a tvůrčí aktivity
- dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad
- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
- pokusy a objevování, skupenství vody

BŘEZEN
JARO ŤUKÁ NA OKÉNKO
(tématický celek)
Co děláme celý den
(název integrovaného bloku)
Charakteristika :
prohlubovat u dětí schopnost orientovat se v poznání současnosti, budoucnosti a minulosti ve spojení s činnostmi pro ně významnými, (ráno,
odpoledne, večer, včera, dnes , zítra)
Cíle:

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

posilování přirozených poznávacích citů

vytváření prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem





seznamování se světem lidí, kultury, umění,
osvojení poznatků potřebných k vykonávání jednoduchých činností
rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností

Očekávané kompetence

Klade otázky a hledá na ně odpověď, aktivně si všímá , co se kolem děje

Průběţně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji pouţívá

V běţných situacích uplatňuje základní společenské návyky
Očekáváné výstupy

Chovat se a jednat s ohledem na druhé

Proţívat radost ze zvládnutého a poznaného

Zorganizovat hru

Spolupracovat s ostatními

Zvládat jednoduchou pracovní úlohu
Konkretizované výstupy
 Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
 Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
 Doprovázet pohyb se zpěvem
 Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny, zdravé výţivy,
pobytu v přírodě
 Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
 Samostatně jíst, nalít si nápoj
 Uvědomovat si, co je nebezpečné
 Pouţívat jednoduché souvětí, vyjádřit svoje proţitky
 Pamatovat si postup řešení – postup jednoduché stavby
 dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 Zapamatovat si pohádku, děj
 Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
 Zvládat jednoduché úklidové práce
 Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve třídě, na obrázku …..
 Orientovat se v číselné řadě 1- 5
 dokončit hru, neodbíhat od ní
 experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
 napodobit geometrické tvary, znaky
 rozlišovat roční období - zima
 projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
 orientovat se v časových údajích v rámci dne
 poznávat co je –kruh, čtverec, vlnovka, čára
 přijímat pokyny
 reagovat na sociální kontakty druhých dětí
 hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
 spolupracovat při hrách
 dodrţovat společně dohodnutá pravidla
 Ctít oslavy narozenin
 Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého

Časový rozsah: 1 týden
Věkové sloţení dětí: 2,5 -5
Vzdělávací nabídka

Dbát na správné pojmenování věcí a konkrétních činností

Prohlubování znalostí časových pojmů

Rozvíjení myšlení –hra Na pravdu a leţ

Učit se soustředěně vnímat text

Relaxační chvilky na uvolnění napětí

Seznamovat se s dynamikou v hudbě silně –slabě, pomalu – rychle

Logopedická prevence – gymnastika mluvidel

Procvičování hrubé motoriky

Rozvíjení slovní zásoby- obrázky, námětové hry,

Hádanky

Nácvik písně

Cvičení s padákem, překáţková dráha

Konstruktivní stavebnice

Vést rozhovor na základě vlastního proţitku časové vztahy

Prohlíţení dětských časopisů

Encyklopedie –

BŘEZEN
JARO ŤUKÁ NA OKÉNKO
(tématický celek)
„Není kníţka jako kníţka“
(název integrovaného bloku)
Charakteristika: integrovaný blok podporuje vytváření kladného vztahu ke kníţkám, práce s knihou, seznámení s dětskými
kníţkami, známými ilustrátory, téţ získávat citové proţitky
Vzdělávací cíle:

osvojení si některých poznatků a dovedností, které
předcházejí čtení a psaní

rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností

posilování přirozených poznávacích citů, zvídavosti, zájmu, radosti z objevování

rozvoj mravního a estetického vnímání prosociálních postojů
Klíčové kompetence:

získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

dovede vyuţít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává (kníţky, encyklopedie,
časopisy, noviny)

svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
Očekávané výstupy:

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch

projevovat zájem o kníţky, soustředěně poslouchat četbu

naučit se zpaměti krátké texty

těšit se z hezkých a příjemných záţitků, z přírodních a kulturních krás i setkání s uměním

Konkretizované výstupy

Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu

Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty

Doprovázet pohyb se zpěvem

Orientovat se v řadě první- uprostřed – poslední

Porovnávat a uspořádat předměty podle stanoveného pravidla např. od největšího k nejmenšímu ….

Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny, zdravé
výţivy, pobytu v přírodě

Zacházet správně s jednoduchými rytmickými nástroji

Doplnit chybějící část obrázku , jednotlivé části sloţit v celek

Zapamatovat si krátké říkanky, říkadla

Tvořivě vyuţívat přírodní a ostatní materiály

Pochopit význam piktogramu, např. pravidla chování

Samostatně jíst, nalít si nápoj

Uvědomovat si, co je nebezpečné

Pouţívat jednoduché souvětí, vyjádřit svoje proţitky

Sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky( příběhu)vyslechnutou pohádku převyprávět

dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň

Zapamatovat si pohádku, děj
















Zvládat jednoduché úklidové práce
Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve třídě, na obrázku …..
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
poznávat co je –kruh, čtverec, vlnovka, čára
respektovat a přijímat autoritu dospělých
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
aktivně komunikovat s druhými dětmi bez váţnějších problémů
Rozlišovat společensky neţádoucí chování , vnímat co je leţ, ubliţování, agresivita
hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, váţit si jejich práce i úsilí
spolupracovat při hrách
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu

Časový rozsah – 1 týden
Věkové sloţení dětí – 2,5 – 5 let
Vzdělávací nabídka

četba, vyprávění pohádek, příběhů, práce s knihou „Jak zacházíme s knihami“

rozvíjení souvislého vyjadřování, proţitkové hry, obrazový materiál, kníţky

seznámení s kníţkami ilustrované známými malíři J. Lada, M. Aleš, H. Zmatlíková

vyprávění, rozhovory, ukázky knih, seznamování s hrdiny příběhů

hry nejrůznějšího zaměření, podporující tvořivost, představivost, fantazii

hra „Na knihovnu“, „Na obchod“, „Na rodinu“, „Na dopravu“, konstruktivní hry stavby z velkých kostek

cvičení v tělocvičně – na nářadí, chůze po kladině, cvičení na trampolíně, překáţkové dráhy, orientace v prostoru,
cvičení s praporky, ve dvojicích

relaxační a motivační cvičení – „Jaro se blíţí“

společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace

vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle fantazie, vyprávění záţitků a příběhů

receptivní slovesné, literární, výtvarné a dramatické činnosti

prvky jógy – „Pozdrav slunci“, cvičení s Míšou, tanečky, cvičení s drátěnkami, šátky, obručemi PH „Na slepou
bábu“, „Na kytičky“, „Na barevná auta“

výtvarné činnosti, výroba kníţky, vystřihování a nalepování obrázků, hry s tiskátky, malba, kresba, různé výtvarné
techniky, práce s tvrdým kartonem „Moje kníţka“

pracovní listy, vodorovné a svislé čáry

grafomotorika – kresba křídami, vodou na magnetické tabuli

manipulační činnosti, vytrhávání barevného papíru, lepení, vystřihování časopisů, modelování, mačkání papíru

prohlíţení knih, encyklopedií, časopisů, novin

chápat prostorové pojmy, vpravo, vlevo

vést rozhovor, ptát se, naslouchat druhým

nácvik nových písní, vyuţití hudebních a rytmických nástrojů

slovní hříčky, ţertovné rýmy

opakování pojmů, řada, zástup, geometrické tvary

BŘEZEN
JARO ŤUKÁ NA OKÉNKO
(tématický celek)
„Jaro zpívá tralala – vstávej semínko holala“
(název integrovaného bloku)
Charakteristika:
integrovaný blok je inspirován příchodem jara, rozvíjí zájem dětí o dění v přírodě, podporuje vědomosti a dovednosti, vede
děti k poznávání změn v počasí, pozorování hmyzu, ptáků, prvních jarních květin
Vzdělávací cíle:






rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
rozvoj a uţívání všech smyslů
rozvoj tvořivosti, experimentu, proţitkového učení
vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí o jeho rozmanitosti a neustálých proměnách

Klíčové kompetence:

soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si, experimentuje

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

dítě experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů

rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně jí pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávané výstupy:

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

spolupracovat s ostatními, všímat si změn a dění v nejbliţším okolí

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
Konkretizované výstupy
 Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
 Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
 Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty
 Doprovázet pohyb se zpěvem
 Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
 Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
 Samostatně jíst, nalít si nápoj
 Uvědomovat si, co je nebezpečné
 Pouţívat jednoduché souvětí, vyjádřit svoje proţitky
 Sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky( příběhu)vyslechnutou pohádku převyprávět
 Pamatovat si postup řešení – postup jednoduché stavby
 dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 Zapamatovat si pohádku, děj
 Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
 Zvládat jednoduché úklidové práce
 Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve třídě, na obrázku …..
 Orientovat se v číselné řadě 1- 5
 dokončit hru, neodbíhat od ní
 experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
 napodobit geometrické tvary, znaky
 rozlišovat roční období - zima
 projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
 orientovat se v časových údajích v rámci dne
 poznávat co je –kruh, čtverec, vlnovka, čára
 přijímat pokyny
 reagovat na sociální kontakty druhých dětí
 hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
 spolupracovat při hrách
 dodrţovat společně dohodnutá pravidla
 Ctít oslavy narozenin
 Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
 Uvědomovat si, ţe člověk a příroda se navzájem ovlivňují, ţe kaţdý můţe svým chováním působit na
ţivotní prostředí
Časový rozsah – 2 týdny
Věkové sloţení – 2,5 - 5 let
Vzdělávací nabídka:
 seznámení s ročním obdobím Jaro – typické znaky jara
 seznámení s některými jarními květinami, pokus – co potřebuji k ţivotu?
 pozorovat větvičku zlatého deště – experiment
 vyjadřování jara malbou, kresbou, křídami, tuší, vytrhávání papíru, lepení, modelování, vystřihování
 souvislé vyjadřování, rozhovory dětí „Jak přichází jaro“
 poslech a nácvik jarních říkanek a písniček, tanečky, zdravotní cviky, relaxační cvičení „Probouzení semínka“
 pozorování – růst a klíčení semínek
 seznamování s druhy ptáků, vyuţití knih, encyklopedií, poslech CD i v přírodě















motivační cvičení – motivované jarem, květiny, zvířátka, ptáci
rozvíjení fantazie – koláţ na velké ploše „Jarní louka“, „Kouzlo květiny“
prohlubování matematických představ, práce s pracovními listy „Moje zahrádka“
společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace
práce s lupou, mikroskopem, hry s přírodním materiálem
manipulační činnosti – třídění, přebírání, sázení semínek, vytváření různých obrazců, hry s dřevěnými klacíky
pohybové činnosti – lezení po ţebříku, hod na cíl, cvičení s padákem, cvičení v přírodě
činnosti a hry vyvolávající veselí a pohodu hra „Na zahradníka“, „Na vlaštovky“, „Na květiny“, „Na zvířátka“, „Na
zvuky“
zapojení všech smyslů
hry na školní zahradě i v přírodě, pozorování stromů, ptáků, zvířat, květin, zahrádek
nácvik nových písní „Travička zelená“, „Kotě a sluníčko“, „Jaro je tu děti“
logopedické chvilky, souvislé vyjadřování, tvoření jednoduchých vět, hádanky, rytmizace slov
chápat prostorové pojmy, sledovat vyznačenou cestu, orientace v prostoru, reakce na daný signál

DUBEN
JARO ŤUKÁ NA OKÉNKO

( tématický celek )
Kaţdý má svůj domov
( Název integrovaného bloku )

Charakteristika:
Děti získají poznatky ze ţivota zvířat, seznamují se s různou formou s názvem zvířete a jeho mláděte, s uţitečností zvířat,
získají informace o tom, kde ţijí , čím se ţiví, jak vypadají, jaký vydávají zvuk
Cíl:
* Získat základní poznatky o zvířatech, o jejich způsobu ţivota.
* Učit se zvíře jednoduše charakterizovat.
* Prostřednictvím her, činností a aktivit vnímat svět zvířat jako jednu z forem ţivota.
Očekávané výstupy:

1.rozšířit poznatky o ţivotě zvířat;
2.umět pojmenovat různá zvířata a ţivočichy.
3.získat vědomosti o příbytcích volně ţijících zvířat;
Očekávané kompetence
Kompetence k učení -> 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 ţije
Činnostní a občanské kompetence -> má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně; váţí si práce i úsilí druhých
Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina: 2,5 -5 let
Očekávané výstupy
* rozvíjet vztah ke svému domovu a mít respekt k domovu ostatních;
* učit se vnímat ţivou i neţivou přírodu prostřednictvím smyslů;
* umět vyjádřit své pocity a dojmy;
* rozvíjet jazykové dovednosti, pozornost, představivost a paměť;
* procvičovat orientaci v prostoru;
* rozvíjet pocit sounáleţitosti s ţivou a neţivou přírodou;
* učit děti váţit si ţivota ve všech jeho formách.
Konkretizované výstupy



























Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty
Doprovázet pohyb se zpěvem
Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny, zdravé výţivy,
pobytu v přírodě
Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
Samostatně jíst, nalít si nápoj
Uvědomovat si, co je nebezpečné
Pouţívat jednoduché souvětí, vyjádřit svoje proţitky
Sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky( příběhu)vyslechnutou pohádku převyprávět
Pamatovat si postup řešení – postup jednoduché stavby
dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
Zapamatovat si pohádku, děj
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce
Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve třídě, na obrázku …..
Orientovat se v číselné řadě 1- 5
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
napodobit geometrické tvary, znaky
rozlišovat roční období - zima
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne
poznávat co je –kruh, čtverec, vlnovka, čára
přijímat pokyny
reagovat na sociální kontakty druhých dětí








hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
spolupracovat při hrách
dodrţovat společně dohodnutá pravidla
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Uvědomovat si, ţe člověk a příroda se navzájem ovlivňují, ţe kaţdý můţe svým chováním působit na ţivotní prostředí

Nabízené činnosti

- vyprávění, rozhovory s dětmi o předmětech , které mají doma
- pohádky, příběhy o zvířátkách
- učit děti znát své celé jméno, bydliště
- jazykové hrátky se zvířátky
- výtvarné činnosti
- pracovní činnosti tavíme domečky pro zvířátka
- hudební činnosti-poslech zvuků, seznamování s novými písničkami
- pracovní listy – kde zvířátka bydlí
- matematické činnosti – rozlišování velikostí, geometrické tvary,
-sluchové hry
- pohybové činnosti –překáţková dráha – kameny, tunely, obruče, lano
- výlet do Habrovic
- Grafomotorické skoky, obkreslování šablon zvířátek
- námětové hry např. Na zvěrolékaře
- Didaktické hry
Experimentování – zavírání ve vodě – otvírání na suchu - šišky
DUBEN
JARO ŤUKÁ NA OKÉNKO
( tematický celek )
Tů, tů, tů auto uţ je tu
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika: Cílem bloku je rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v
určitých dopravních situacích, seznamovat je s pravidly, které vedou k jejich bezpečnosti, správně reagovat na dopravní situace.
Vzdělávací cíle :1.Respektovat stanovená pravidla
2. Rozlišovat některé obrazové symboly
3. Třídit dopravní prostředky podle místa pohybu.
4. Rozlišovat, co prospívá zdraví, neohrožovat zdraví svoje i druhých.
5. Uvědomovat si nebezpečí se kterým se mohou setkat.
6. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
7. Chápat prostorové pojmy.Popsat situaci.
Očekávané kompetence:

K učení : Soustředěně pozoruje,zkoumá,objevuje,všímá si znaků,symbolů.
Komunikativní:Dokáže se vyjadřovat a využívat vlastní silné stránky,poznávat
svoje slabé stránky.
Sociální a personální: Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá.
Činnostní a občanské: Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,chová
se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí.
K řešení problémů: Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti.
Očekávané výstupy:
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
- ovládat koordinaci ruky a oka,zvládat jemnou motoriku(zacházet s předměty
denní potřeby,s drobnými pomůckami,s nástroji,náčiním a materiálem např.
s nůžkami,papírem,modelovací hmotou,s jednoduchými hud.nástroji.
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě (v MŠ,okolí )
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu,divadlo
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
Konkretizované výstupy
Konkretizované výstupy
 Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu

Být pohybově aktivní po delší dobu např. běhat 10 minut

Znát a dodrţovat základní pravidla chování na chodníku, dávat pozor při přecházení, rozumět světelné
signalizaci
 Doprovázet pohyb se zpěvem
 Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
 Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
 Samostatně jíst, nalít si nápoj
 Uvědomovat si, co je nebezpečné
 Pochopit význam piktogramů, pravidla chování,v hromadném dopravním prostředku znát význam
dopravních značek
 Pouţívat jednoduché souvětí, vyjádřit svoje proţitky
 Pamatovat si postup řešení – postup jednoduché stavby
 Sledovat očima zleva doprava, vést čáru zleva , doprava
 dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
 Zvládat jednoduché úklidové práce
 Orientovat se v číselné řadě 1- 7
 dokončit hru, neodbíhat od ní
 experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
 rozlišovat roční období - jaro
 projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
 orientovat se v časových údajích v rámci dne, uvědomit si plynutí v čase
 poznávat co je –kruh, čtverec, trojúhelník
 orientovat se v prostoru podle slovních pokynů









přijímat pokyny
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
spolupracovat při hrách
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Uvědomovat si, ţe člověk a příroda se navzájem ovlivňují, ţe kaţdý můţe svým chováním působit na
ţivotní prostředí

Věkové složení :2,5,- 5 let
Časový rozsah : 1 týden
Vzdělávací nabídka :
Stavby silnic,domů,využití značek – skupinové práce
Stavby a hry s kolejemi,vlaky,nádražím
Stavby a hry s letadly na letišti
Hry „Na policisty“
výtvarné ztvárnění křižovatky,dopravních prostředků
Pojmenování dopravních prostředků podle obrázků
Koláž z vystřižených obrázků dopravních prostředků
Četba příběhů o dopravní tématice
Pozorování dopravy,dopravních značek při jízdě dopr.prostředky, na vycházkách
Správné přecházení vozovky,využívání bezpeč.vestiček
Pohybové hry Na semafor, Na barevná auta
Vystřihování, nalepování
Procvičení geometrických tvarů, barev
Míčové hry
Zvukové nahrávky dopravních prostředků
Denní cvičení
Uvolňovací cviky- grafomotorika
Nácvik písně auto
Motorika mluvidel – tttt, tdtdtd , dddd

Procvičování pojmů – vlevo – vpravo
Prohlížení knih s dopravní tematikou
Námětové hry s dopr. tematikou
Malování, kreslení dopravních prostředků

DUBEN
JARO ŤUKÁ NA OKÉNKO
( tématický celek )
Ten dělá to a ten zas tohle
( Název integrovaného bloku )

Charakteristika
Integrovaný blok je zaměřený na seznamování dětí s různými profesemi, vytváření pozitivního vztahu a
podtrţení významu jednotlivých profesí
Cíle:






Posilování přirozených poznávacích citů
rozvoj kooperativních dovedností
uvědomění si vlastního těla
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj pohybových dovedností

Očekávané kompetence







Má elementární poznatky o světě lidí, kultury,
Řeší problémy na které stačí, známé opakující situace se snaţí řešit samostatně
Zajímá se o druhé, i o to, co se kolem něj děje
Dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity, nálady
Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů
Umět zachytit a vyjádřit své proţitky

Očekávané výstupy





Zachovávat správné drţení těla
Zacházet s běţnými předměty , pomůckami, nástroji , materiály
Zvládat jednoduché pracovní úkony
Respektuje potřeby jiného dítěte

Konkretizované výstupy


Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů


































Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus
Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech
Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)
Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony( např. pouţívat toaletní
papír a splachovací zařízení , mít si a utírat si ruce, pouţívat kapesník
Samostatně se oblékat , svlékat, obouvat
Zvládat jednoduché úklidové práce
Pojmenovat viditelné části těla
Rozlišit známé chutě a vůně
Pouţívat jednoduchá souvětí
Rozlišit základní barvy, tvary předmětů a vlastnosti předmětů
Odhalit podstatné znaky , charakteristické znaky zvířat
Rozumět a pouţívat základní pojmy označují velikost ( malý-velký, lehký - těţší, )
rozvíjet hru podle své představivosti
pamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s barvami – zapouštět barvy
orientovat se v časových údajích v rámci dne
porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla
rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
spolupracovat s dospělým
Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým
Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem
Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit se
Uvědomovat si , ţe fungování skupiny je postaveno na pravidlech souţití , podílet se na nich a
respektovat je
Respektovat rozdílné schopnosti
Orientovat se v rolích
Orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí
Mít poznatky z nejrůznějších oblastí ţivota, co kolem sebe vidí, o lidech a technice
Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého
Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Věkové sloţení :2,5,- 5 let
Časový rozsah : 1 týden

Vzdělávací nabídka
 Učit vnímat práci dospělých kolem nás, pozorování, rozhovor
 Rozvíjení hrubé motoriky (nářadí)
 Exkurze hasiči, zahradnictví ,
 Rozvíjení pracovních dovedností proţitková činnost
 Rozvíjení jemné motoriky, zrak vnímání, kresba
 Hudební činnosti – zpěv písní např. šel zahradník do zahrady,
 Procvičování matematické gramotnosti
 Rozvíjení fantazie v řečových dovednostech – hádanky rýmy
 Četba příběhů, pohádek
 Rozvíjení rytmických dovedností cvičení s hudbou
 Co kam patří
 Skládání puzzlí
 Výtvarné a pracovní činnosti
 Pantomima
 Námětové hry Na ………

Květen
„JARO ŤUKÁ NA OKÉNKO“
(tématický celek)
„Pro maminku všechno kvete“
(název integrovaného bloku)
Charakteristika:
Záměrem je rozvíjet a podporovat kladné sociální vztahy k rodině. Učit děti veřejně vyjadřovat svou lásku a úctu ke Dni
matek.
Vzdělávací cíle:
Rozvoj tvořivosti, vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem
* Posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině
* Rozvoj a uţívání všech smyslů
* Rozvoj společenského a estetického vkusu a cítění
Klíčové kompetence:
* Vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními)
* Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
* Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky
* Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje
Očekávané výstupy:
* Zachytit a vyjádřit své proţitky
* Proţívat radost ze zvládnutého a poznaného
* Zvládnout sebeobsluhu
* Zvládnout základní pohybové dovednosti, pozorovat, všímat si, ovládat své city
Časový rozsah: 2. týdny

Věkové sloţení dětí: 2,5 – 5 let
Konkretizované výstupy
 Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu

Být pohybově aktivní po delší dobu např. běhat 10 minut
 Doprovázet pohyb se zpěvem
 Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
 Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
 Samostatně jíst, nalít si nápoj
 Pouţívat jednoduché souvětí, vyjádřit svoje proţitky
 Pamatovat si postup řešení – postup jednoduché stavby
 Sledovat očima zleva doprava, vést čáru zleva , doprava
 dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
 Zvládat jednoduché úklidové práce
 Orientovat se v číselné řadě 1- 7
 dokončit hru, neodbíhat od ní
 experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
 rozlišovat roční období - jaro
 projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
 orientovat se v časových údajích v rámci dne, uvědomit si plynutí v čase

zapojovat se do činností, odmítnout neznámé dospělé

spoluvytvářet prostředí pohodovými prostředky –kresbou malbou
 orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
 reagovat na sociální kontakty druhých dětí
 hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
 spolupracovat při hrách
 dodrţovat společně dohodnutá pravidla
 Ctít oslavy narozenin
 Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého

Vzdělávací nabídka:
* Námětové hry „Na rodinu“, „Jak se maminka stará o miminko“, hra „Na zahradníka“- sázení semínek
* Procvičování lokomočních pohybových činností, změny poloh, pohybu těla, skoky, lezení, převaly
* Zdravotní a relaxační cvičení, jóga, dětský aerobik, překáţkové dráhy
* Barevně sestavovat zaplnění plochy – barevná kompozice, mozaiky, kytička pro maminku, vyuţití různých výtvarných
technik
* Grafomotorika – ovládaní ruky, paţe, správné drţení tuţky – dokresli šaty, co rozkvétá na louce?
* Kresba Moje maminka
* Cvičení s míčky, vyhazování míče do výšky, dálky na cíl, cvičení na nářadí v tělocvičně
* Pohybové hry „Na barevné míčky“, „Na kouzelníka“, „Na houbičky“, Na lodičky“
* Pracovní činnosti – modelování, práce s keramickou hlínou, výroba dárečku pro maminky, kytička, srdíčko, přáníčko,
zápichy
* Hry se slovy – protiklady, pouţití přídavných jmen, jaké co je?
* Přemýšlet nad obsahem slova, věty, logopedické chvilky, vymýšlení slov, slovní hádanky

* Sólový a skupinový zpěv, nacvičování básní, písní, tanečků ke Dni matek
* Práce s kníţkou, časopisy, encyklopedie – hledání rozdílů
* Lepení, stříhání, třídění korálků, navlékání – barva, tvar, velikost
* Vyprávění, rozhovory s dětmi o svých maminkách, babičkách, práce a činnosti maminek – při hrách v kuchyňce,
přebalování miminek, úklid, vaření
* Didaktické a smyslové hry
* Procvičování barev – mozaiky, kostky, předměty
* Při hrách a činnostech rozvoj kooperativních dovedností – stavíme domy, hrady, dráhy, silnice, puzzle, stavebnice
* Společná setkávání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
* Vystřihování šablonek, vytrhávání barevného papíru, výroba koláţí, obrázků
* Výlety do okolí a přírody, k rybníku, k lesu, do polí, k zahrádkám
* Rozhovory v komunitním kruhu – Moje rodina
* Cvičení s padákem podle hudby
* Obtiskování, tiskárnička, rozkvetlé stromy, květiny, hmyz
* Proţitkové učení, sázení semínek, lisování květin, pozorování, práce s lupou a

Květen
„JARO ŤUKÁ NA OKÉNKO“
(tematický celek)
„Bzučí, lezou, létají – svět hmyzu, plazů, obojţivelníků“
(název integrovaného bloku)
Charakteristika:
Záměrem bloku je vytvářet kladný vztah k přírodě na základě proţitkového učení, učí děti všímat si drobných ţivočichů,
hmyzu, plazů, vycházet z praktických zkušeností dětí, vyuţívat jejich zvídavost, probouzet v nich chuť dívat se kolem sebe
Vzdělávací cíle:
* Vytvářet povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a neustálých proměnách
* Vytvářet pozitivní vztah k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení, poznávání, experimenty
* Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
* Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
Klíčové kompetence:
* Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
* Problémy řeší na základě bezprostřední zkušeností, zkouší, experimentuje, pozoruje, objevuje
* Nebojí se chybovat, pokud nachází pochvalu nejen za úspěch, ale také za snahu
* Rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávané výstupy:
* Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
* Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
* Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důleţité
* Být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i k věcem, vyjadřovat fantazii, představivost v tvořivých činnostech
Časový rozsah: 2. týdny
Věkové sloţení dětí: 2,5 – 5 let

Konkretizované výstupy































Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
Být pohybově aktivní po delší dobu např. běhat 10 minut
Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky
uplatňuje
znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
Samostatně jíst, nalít si nápoj pouţívat příbor
Chápat jednoduché hádanky
Poznat a
vyhledat slova protikladného významu
záměrně si pamatovat a vybavit si proţité příjemné i nepříjemné pocity( např. vyprávět záţitky z výletu)
zapamatovat si různé zvuky hmyzu, zvířat
znát co je škodlivé, i neovlivnitelné – vítr, déšť. záplavy, sucho, teplo
dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce
Orientovat se v číselné řadě 1- 7
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
rozlišovat roční období - jaro
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne, uvědomit si plynutí v čase
zapojovat se do činností, odmítnout neznámé dospělé
spoluvytvářet prostředí pohodovými prostředky –kresbou malbou
orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
spolupracovat při hrách
dodrţovat společně dohodnutá pravidla
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého

Vzdělávací nabídka:
* Barevné obrázky – „Jaké známe ţivočichy?“, „Ze ţivota hmyzu“
* Experimenty – pozorování ţivočichů – lupa, mikroskop, stavba těla, velikost, barva, tvar, atd.
* Vnímat barvy v přírodě – vůně, velikost, ţivočichy, květiny, stromy, počasí atd.
* Význam rostlin pro člověka – ukázka rostlin, bylin, čajů
* Nápodoba zvířátek, hmyzu, motýlků, broučků – motivační cvičení, pantomima, hudba cd, klavír, rytmické nástroje
* Výtvarné zpracování – různé druhy technik, obtiskování, dokreslování detailů, lepení, práce s nůţkami, barevným papírem,
práce knihou, časopisy
* Grafomotorické cvičení – magnetická tabule – hra s vodou
* Koordinace pohybů, cvičení podle hudby, šátky, míče, obruče, švihadla, drátěnky, cvičení na nářadí v tělocvičně – hledáme
cestičky hmyzu, domečky
* Pozorování drobných ţivočichů, hmyzu, plazů – čím se ţivý, kde ţijí, kůţe, srst, povrch

* Seznamování s novými písněmi, básničkami „Brouček“, „Včelka“, „Čmelák“
* Hry s pohybem – „Chytila jsem na pasece ţíţalu“
* Pohybové hry „Na broučky“, „Na motýlky“, „Na kytičky“, „Ţíţalka“
* Hry s čísly – upevňování pojmů v oblasti matematických představ
* Pokusy s papírovými krabičkami – vyšší, niţší, počítáme hmyz
* Rozhovory, názory dětí – posíláme maňáska Broučka, společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace
* Čtení pohádek „Příběhy včelích medvídků“
* Vyjádření svých pocitů z pohádky – literární a dramatické činnosti „Neposlušný čmeláček“
* Námětové hry a činnosti „Na zvířátka“, „Na les“
* Procvičování barev – barevné mozaiky, vkládačky, kostky, stavebnice
* Práce s modelínou, hry s pískolínou
* Vyuţití smyslů – poznávání materiálů
* Výlet k Habrovickému rybníku, pozorování ţivočichů, hmyzu, obojţivelníků

Červen
Letní radovánky
( tématický celek )

Hrajeme si s úsměvem
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika: Získávat elementární poznatky o světě lidí, přírody. Rozvíjet multikulturní výchovu k dětem a lidem na
celém světě. Vytvářet vztah ke své obci, městu,zemi, vyvolat radostnou náladu, dobrou pohodou při hrách, vzbudit v
dětech zájem o nové poznatky.
Vzdělávací cíle:



Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, nepodvádět ve hře , dodržovat pravidla
Seznamovat se s místem a prostředím ve kterém děti žijí.



Posilovat prosociální chováním vztahu k ostatním lidem , v rodině v MŠ



Rozvoj řeč. schopností (vnímání,porozumění, vyjadřování)



Rozvíjet povědomí o životě zvířat a lidí na planetě Zemi

Klíčové Kompetence
1. Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost
a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno
dobrat se k výsledkům
2. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho tělo -> zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,
běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve
skupině dětí
Očekávané výstupy






Orientovat se bezpečně v neznámém prostředí
Zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu, pracovní úkony
Hry rozvíjející samostatné myšlení
*Zvládat manipulace s předměty, konstruktivní hry
Příprava a realizace společných slavností

Konkretizované výstupy
 Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu

Být pohybově aktivní po delší dobu např. běhat 10 minut
 Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky
uplatňuje
 znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
 Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
 Samostatně jíst, nalít si nápoj pouţívat příbor
 Chápat jednoduché hádanky
 Poznat a
 vyhledat slova protikladného významu

záměrně si pamatovat a vybavit si proţité příjemné i nepříjemné pocity( např. vyprávět záţitky z výletu)

zapamatovat si různé zvuky hmyzu, zvířat

znát co je škodlivé, i neovlivnitelné – vítr, déšť. záplavy, sucho, teplo
 dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
 Zvládat jednoduché úklidové práce
 Orientovat se v číselné řadě 1- 7
 dokončit hru, neodbíhat od ní
 experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály















rozlišovat roční období - jaro
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne, uvědomit si plynutí v čase
zapojovat se do činností, odmítnout neznámé dospělé
spoluvytvářet prostředí pohodovými prostředky –kresbou malbou
orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
spolupracovat při hrách
dodrţovat společně dohodnutá pravidla
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Spoluvytvářet pohodu prostředí( cítit se spokojeně a bezpečně

Časový rozsah:

2 týdny

Věkové složení dětí:

2,5 - 5

Nabízené činnosti:
* Oslavy svátku k MDD
* Výlety,vycházky exkurze – do blízkého okolí
* Slavnostní zakončení školního roku
* Pohybové činnosti
* Didaktické , konstruktivní , námětové hry
* Výtvarné a hudební činnosti
Nabídka pohybových her, které najdou uplatnění při běžných denních vzdělávacích aktivitách, Tyto pohybové hry jsou
uzpůsobeny dětem předškolního věku a rozvíjí u nich základní pohybové dovednosti, jako je rychlost, vytrvalost, obratnost a
síla.
Nezapomeneme poučit děti o bezpečnosti při samotné hře a zdůraznit, že jde především o hru, ne o soutěž.
1. Honičky
2. Hry s míči
3. Hry s koberečky
4. Hry s padákem
5. Hry s balančními čočkami, kameny , překážkové dráhy
6. Dramatické hry

Červen
Letní radovánky
( tématický celek )
Od pramínku k moři

( Název integrovaného bloku )
Charakteristika:
téma je zaměřené na získávání poznatků o vodních plochách, pokusech s vodou, seznámení s vodními živočichy jejich
zařazení do prostředí
Vzdělávací cíle:







Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
Rozvoj komunikativních dovedností
Rozvoj , zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj pozornosti a paměti
Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

Klíčové kompetence
1.
2.

předškolní vzdělávání -> Dítě a svět -> vnímat, ţe svět má svůj řád, ţe je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně
pestrý a různorodý svět přírody,
> Dítě a svět -> všímat si změn a dění v nejbliţším okolí

Očekávané výstupy
 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví , aktivního pohybu
 Domluvit se slovy
 Záměrně udrţet pozornost a soustředit se
 Uvědomuje si své limity
Konkretizované výstupy























Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
Být pohybově aktivní po delší dobu např. běhat 10 minut
Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference
ruky uplatňuje
znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu,
hygieny, zdravé výţivy, pobytu v přírodě
Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
Samostatně jíst, nalít si nápoj pouţívat příbor
Chápat jednoduché hádanky
Poznat a
vyhledat slova protikladného významu
záměrně si pamatovat a vybavit si proţité příjemné i nepříjemné pocity( např. vyprávět záţitky
z výletu)
zapamatovat si různé zvuky hmyzu, zvířat
znát co je škodlivé, i neovlivnitelné – vítr, déšť. Záplavy, sucho, teplo
dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
Zvládat jednoduché úklidové práce
Orientovat se v číselné řadě 1- 7
dokončit hru, neodbíhat od ní
experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
rozlišovat roční období – jaro
projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
orientovat se v časových údajích v rámci dne, uvědomit si plynutí v čase












zapojovat se do činností, odmítnout neznámé dospělé
spoluvytvářet prostředí pohodovými prostředky –kresbou malbou
orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
reagovat na sociální kontakty druhých dětí
hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
spolupracovat při hrách
dodrţovat společně dohodnutá pravidla
Ctít oslavy narozenin
Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Spoluvytvářet pohodu prostředí( cítit se spokojeně a bezpečně)

Vzdělávací nabídka

















Objevovat a seznamovat se s vlastnostmi zemského povrchu hlína, písek, voda, kámen
Rozhovory s dětmi na téma voda – důležitost vody, nebezpečí vody
Šetření vodou
Vyhledávání informací o vodě, -knihy, časopisy
Sluchové vnímání CD
Pohybové hry, cvičení se šátky
Pohádka o vodníkovi
Vodní živočichové
Hudební činnosti – dechová cvičení
Námětové hry- Na námořníky, Na rybáře
Pokusy s vodou - vodní stůl, Barvení vody
Cvičení s padákem - vlnění, bouření
Grafomotorika - kreba na tabuli
Skládání papírové loďky
Procházka k Habrovickému rybníku
Pozorování potůčku, kaluží, řeky Labe - výlet parníkem

ČERVENEC, SRPEN
Léto – „Letní radovánky“
(tématický celek)
„Co přináší léto“
(název integrovaného bloku)
Charakteristika: děti se seznamují se znaky léta, získávají poznatky o tomto ročním období, práce na zahradě, plody, byliny,
květiny, počasí, změny v přírodě, prevence úrazů a jiná nebezpečí, učí se vnímat všemi smysly, proţívají pocit radosti a
pohody
Vzdělávací cíle: vyuţívat získaných dovedností, zkušeností, vědomostí v praktických činnostech, v přírodě i v MŠ, zacházet
s běţnými předměty, hračkami, pomůckami, sportovním náčiním a nářadím, přírodní materiály, vyuţití všech smyslů
Klíčové kompetence:

Dítě experimentuje a uţívá přitom jednoduchých pojmů

Orientovat se v prostoru, jak předcházet úrazům

Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení, aktivně si všímá co se kolem něho děje



Svoje činnosti, hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

Očekávané výstupy:

Všímat si změn a dění v okolí, porozumět, ţe změny jsou přirozené a samozřejmé

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

Být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i k věcem

Těšit se z příjemných záţitků

Zachytit a vyjádřit své proţitky, pocity, spolupracovat s ostatními
Časový rozsah: 4. týdny
Věkové sloţení dětí: 2,5 – 5 let

Očekávané výstupy:
* Všímat si změn a dění v okolí, porozumět, ţe změny jsou přirozené a samozřejmé
* Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
* Být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i k věcem
* Těšit se z příjemných záţitků
* Zachytit a vyjádřit své proţitky, pocity, spolupracovat s ostatními
Konkretizované výstupy
 Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu

Být pohybově aktivní po delší dobu např. běhat 10 minut
 Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky
uplatňuje
 znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny,
zdravé výţivy, pobytu v přírodě
 Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
 Samostatně jíst, nalít si nápoj pouţívat příbor
 Chápat jednoduché hádanky
 Poznat a
 vyhledat slova protikladného významu

záměrně si pamatovat a vybavit si proţité příjemné i nepříjemné pocity( např. vyprávět záţitky z výletu)

zapamatovat si různé zvuky hmyzu, zvířat
 znát co je škodlivé, i neovlivnitelné – vítr, déšť. záplavy, sucho, teplo
 dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
 Zvládat jednoduché úklidové práce
 Orientovat se v číselné řadě 1- 7
 dokončit hru, neodbíhat od ní
 experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
 rozlišovat roční období - jaro
 projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
 orientovat se v časových údajích v rámci dne, uvědomit si plynutí v čase

zapojovat se do činností, odmítnout neznámé dospělé

spoluvytvářet prostředí pohodovými prostředky –kresbou malbou
 orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
 reagovat na sociální kontakty druhých dětí
 hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
 spolupracovat při hrách
 dodrţovat společně dohodnutá pravidla
 Ctít oslavy narozenin
 Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého
Časový rozsah: 4. týdny

Věkové sloţení dětí: 2,5 – 5 let
Vzdělávací nabídka:
* Smyslové a psychomotorické hry – hra „Barevný svět“
* Příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů – zdravotní materiál, obrázky, pexesa, hra „Na lékaře“, činnosti na zahradě
v MŠ – řešení úrazových situací
* Procvičování orientace v prostoru a v rovině, cvičení na zahradě v MŠ, překáţky, průlezky, překáţkové dráhy, procvičovat
lezení, plíţení různými způsoby, skoky, poskoky, běh – start, cíl, hry s míči, obručemi, kuţelkami, domečky, lávky, tunely,
švihadla atd.
* PH „Na námořníky“, „Na procházce“, „Past na myšky“, „Na traktory“, „Na auta“
* Cvičit postřeh a vnímání hra „Kdo dřív uvidí“, jöga, dětský aerobik, zdravotní cviky, zvláštní TV
* Výtvarné vyuţití přírodních materiálů – šišky, květiny, kameny, sádra, písek, hlína, voda, různé plody, ovoce, zelenina,
křídy atd.
* Hra „Na kuchaře“ – příprava jednoduchých pokrmů, čajů, výrobky z ovoce, zeleniny, přírodnin
* Vyuţití všech smyslů – hádání předmětů „Kouzelný pytlík“
* Hudebně pohybové činnosti – vyuţití rytmických a hudebních nástrojů, klacíků, dřeva, kamenů, skleničky, víčka atd.
* Nácvik nových písní a básní – téma léto
* Práce na zahradě – hrabání, zalévání, zametání, úklid v okolí MŠ, zahrady, sázení atd.
* Vycházka k Habrovickému rybníku, vnímání přírody, ţivočichů, počasí, krmení kachen, labutí, ryb
* Kdo ţije v trávě, u vody, v lese – lupa, mikroskop, proţitkové učení
* Sběr, sušení bylin, květin, rostlin, lisování
* Práce s knihou, časopisem, encyklopedie
* Rozvíjení fantazie – stavby z písku, tunely, garáţe, mosty, stavby z přírodnin
* Umět pojmenovat „Čím je dítě obklopeno“
* Poslech pohádek, příběhů
* Kresba, malba, grafika, lepení, stříhání, barevné kompozice, koláţe, vyrábění z látky, papíru, gumy, skořápek, rostlin,
ořechů atd.
* Učit se rozeznávat zvuky v přírodě
* Grafomotorika – pracovní listy
* Rozvoj kooperativních dovedností – hry v MŠ i v přírodě
* Sportovní činnosti – běh, chůze, soutěţivé hry, kopaná, hod míčem
* Logopedická chvilka – souvislé vyjadřování, vytleskávání rytmu, tvoření slov, slovní hádanky
* Vztah dětí k přírodě – vyuţití smyslů

* Rozdíly mezi stromy, keři – poznat ovocný strom v době kdy má plody, poznáváme ovoce, zeleninu
* Nebezpečí úrazů – vyprávění, rozhovory, důleţitá telefonní čísla „Hra na hasiče“,

Třída Berušek

Vzdělávací obsah od 1. 9. 2015

KOUZELNÝ PODZIM
Září
Říjen
Listopad
ZIMA, LED A MRÁZ, PŘIŠLY
MEZI NÁS
Prosinec
Leden

Únor

Mezi novými kamarády
Hruška, švestka, jablíčko, upevní nám zdravíčko
Ptačí stěhování
Na políčku, na poli ( zelenina )
Mysli, mysli, nač jsou smysly
Dračí dobrodruţství
Zavírám, zavírám les ( zvířata, les, počasí )

S čerty nejsou ţerty
Vánoční zázrak
Zimní radovánky ( sport )
Hostina u zvířátek
Do království pohádek
Doktora se nebojíme
Vítáme Vás, budeme mít karneval

JARO SE PROBUDILO
Březen
Duben
Květen

Jak zpívá jaro
Aţ já budu velký
Běţel tudy zajíček
Červená, stop!
Svět v dětských dlaních ( moře)
Maminko zlatá, maminko moje
Co ukrývá louka

LETNÍ DUHOVÁ SKLÍČKA
Červen
Červenec, Srpen

Dětská přátelství
Berušky se loučí
Co přináší léto

ZÁŘÍ
PODZIM PLNÝ PŘEKVAPENÍ
( tématický celek )
MEZI NOVÝMI KAMARÁDY.
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :
Adaptační období – poskytnout dětem,které přichází po prázdninách do
MŠ klidné a laskavé prostředí.Dát dětem pocit,ţe mají v nové učitelce jistotu a
oporu.Umoţnit jim orientaci v novém prostředí.Zaměřit se na spolupráci mezi dětmi a
učitelkou. Podporovat vzájemnou komunikaci a účast ve společných činnostech.Postupně
vytvářet nová pravidla vzájemných vztahů,chování a komunikace.
Vzdělávací cíle :
* Osvojení si poznatků,schopností a dovedností důleţitých pro navazování a rozvíjení
vztahů dítěte k druhým lidem.
*

Rozvoj schopností ţít ve společenství ostatních lidí ( spolupracovat,spolupodílet se ).

*

Rozvoj kooperativních dovedostí.

Očekávané kompetence :
K učení - Klade otázky a hledá na ně odpovědi,všímá si dění kolem sebe,chce
porozumět věcem,dějům a jevům,které vidí kolem sebe.
K řešení problémů - Snaţí se samostatně řešit známé a opakující se situace,na základě
nápodoby či opakování.
Komunikativní -

Domlouvá se slovy i gesty.

Sociální a personální - Spoludílí se na společných rozhodnutích,dodrţuje dohodnutá a
pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.
Činnostní a občanské - Dokáţe rozpoznat a vyuţívat vlastní silné stránky,poznávat svoje
slabé stránky.

Očekávané výstupy : Získat jistotu v kolektivu třídy,důvěřovat uč.,navazovat kamarádské
vztahy.
- Adaptovat se v prostředí MŠ.
Dodrţovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi.
Orientovat se v budově školky,školní zahradě a v blízkém okolí.
Začlenit se do kolektivu dětí i s pomocí uč.,najít si nové kamarády.
Přizpůsobit se daným podmínkám a poţadavkům.
Věkové sloţení dětí :
Časový rozsah :

4,5 – 7 let
2 týdny

Konkretizované výstupy



Běhat, skákat, udrţovat rovnováhu na jedné noze



Upředňostnovat uţívání pravé či levé ruky při kraslení či v jiných činnostech


Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat
mozaiky)


Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony



Znát většinu slov a výrazů běţně pouţívaných v prostředí dítěte( sdělit svoje jméno a


příjmení , jména rodičů, kamarádů, rozumět většině pojmenování , které se týkají
dítěti známých předmětů )


Uvědomovat si, co je nebezpečné



Soustředěně poslouchat pohádku



Dokončit hru( neodbíhat od ní )



Přijímat pobyt v mateřské škole jako běţnou součást ţivota



Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým



Dodrţovat společně dohodnutá a pochopená pravidla


se

Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit


Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin – rodina, třída,
mateřská škola a umět jim přizpůsobit své chování


Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy



Vyjadřovat se zpěvem, hrou na hud.nástroje, pohybovou činností

ZÁŘÍ
PODZIM PLNÝ PŘEKVAPENÍ
( tématický celek )
Hruška ,švestka,jablíčko,upevní nám zdravíčko.
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :
Cílem bloku,je seznamovat děti s nadcházejícím podzimem a vším ,co k
němu patří.Děti by měly získat a prohlubovat si poznatky o tomto ročním období – práce na
zahradě. Při pobytu venku pozorovat rozmanitost přírody, barvy kolem sebe. Učit se vnímat
všemi smysly.
Vzdělávací cíle :
- Rozvoj komunikativních a řečových dovedností ( verbálních i
neverbálních ) a kultivovaného projevu.
- Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí,jeho rozmanitosti a
neustálých proměn.
Očekávané kompetence :
K učení - Pokud se mu dostává uznání ,povzbuzení a pochvala,učí se s chutí.
K řešení problémů - Všímá si dění v bezprostředním okolí,přirozenou motivací k řešení
aktuální situace nebo problémů je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.
Komunikativní Průběţně roţšiřuje svou slovní zásobu a aktivně jí pouţívá k
dokonalejší komunikaci s kamarády a dospělými .
Sociální a personální - Chápe,ţe hostejnost,nespravedlnost,poniţování,ubliţování,násilí
a agresivita se nevyplácí.A ţe vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.Dokáţe se bránit
projevům násilí jiného dítěte.
Činnostní a občanské - K povinnostem přistupuje zodpovědně,má smysl pro povinnost ve
hře,práci i učení a váţí si práce i úsilí druhých.

Očekávané výstupy :
- Seznamovat se s novými slovy,učit se je správně vyslovovat a chápat jejich význam.
- Všímat si změn v nejbliţším okolí.
- Naučit se krátké texty.
Vědomě vyuţívat všech smyslů.
Pojmenovat většinu toho,čím je obklopeno.
Věkové sloţení dětí :
Časový rozsah :

4,5 – 7 let
1 týden

Vzdělávací nabídka.
* pozorování ovocných stromů (jabloň,hrušeň,švestka )
* podávání jablíček v kruhu,cvičení s kruhy,kutálení ve dvojicích,hod na cíl,přenášení
předmětů, pohybová improvizace na písně z pohádek,pohybové hry
* vyhledávání barevných předmětů(červená,ţlutá,zelená,modrá)
* poslech říkadel,nácvik básně dle výběru uč.,hádanky ,,Hádej,hádej,hadači “
* poslech písní,nácvik písně dle výběru uč.,seznámení s mazurkou ,,Měla babka,čtyři jablka“
* rozvoj smyslového vnímání (barva,tvar-stopka ,jadérka,velikost ,chuť )
* uvolňovací cviky ,,Strom “
* kolektivní a individuální práce ,,Strom s jablíčky “,pečení štrůdlu,vaření jablečného
kompotu,
výroba ovocného salátu,sušení jablíček-kříţaly,malování ovoce
* procvičování pojmů více-méně (ovoce v miskách)
* vystřihování předkreslených tvarů,lepení papíru,mačkání papíru,tisk jablečným razítkem
* poslech četby na pokračování,povídání v komunitním kruhu,jazykové chvilky
* určování skupin a podskupin (co sem nepatří )
* pracovní a grafomotorické

Konkretizované výstupy



Tuţku drţet správně, tj dvěma prsty, třetí podloţený, s uvolněným zápěstím



Vyrovnávat svalové dysbalance v běţném pohybu



Vést stopu tuţky při kresbě



Zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami



Samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky



Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu ( sport, pohyb, hygiena, výţiva)


Vyslovovat všechny hlásky správně, mluvit zřetelně, gramaticky správně, v
přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu.


Rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus



Rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary



Rozlišit známé chutě a vůně i zápachy



Rozlišit hmatem vlastnosti předmětu



Rozumět a pouţívat základní pojmy označují velikost ( malý-velký)



Uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím



Zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítávadla, básničky, písničky a reprodukovat je


Spontánně vyprávět záţitky zr svého okolí, z různých vyprávění, co proţilo hezkého i
špatného

Rozlišovat a pouţívat základní prostorové pojmy ( nahoře..uprostřed, před..na konci,
na kraji,blízko..nahoru..atd )


Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým


se

Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit



Orientovat se v číselné řadě 1- 10, vyjmenovat ji, porovnat, ţe 5 je více neţ 4


Slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“,experimentovat,
některé problémy řešit cestou pokus - omyl



Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

ZÁŘÍ
KOUZELNÝ PODZIM
( tématický celek )
PTAČÍ STĚHOVÁNÍ
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika : Tématický celek je zaměřen na roční období podzimu ( změny v přírodě, po
časí, ptáci), dále na poznávání druhů ptáků, kdy vrcholí odlet ptáků do teplých krajin, učí se rozlišovat stěhovavé ptáky od těch, co u nás zůstávají ( poznávací procesy )
Vzdělávací cíle : 1. Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňující pocity, získané
dojmy a proţitky vyjádřit.
2. Seznamování s prostředím ve kterém dítě ţije ( příroda, počasí, okolí MŠ)
3. Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho
změnám.
Očekávané kompetence :
K učení : Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na
činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledků.
K řešení problémů : Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postu-

puje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová
řešení problémů a situací, hledá různé moţnosti a varianty, vyuţívá při tom do
savadních zkušeností, fantazii a představivost.
Komunikativní : V běţných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, ţe být komunikativní, vstřícné, iniciativní je výhodou
Sociální a personální : Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k
druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost
ubliţování, agresivitu a lhostejnost.
Činnostní a občanské : Odhaduje rizika svých nápadů. jde za svým záměrem,
ale také dokáţe měnit cesty a přizpůsobovat se daným oklnostem.
Očekávané výstupy :
Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů.
Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a
úsudky ve vhodně zformulovaných větách.
Přirozeně a bez zábran komunikovat, porozumět běţným projevům a náladám
Rozhodovat o svých činnostech.
Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvaţuje, také vyjádřit.
Záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost.
Věkové sloţení : 4,5 – 7 let
Časový rozsah : 1 týden
Vzdělávací nabídka : Kooperativní činnost ve dvojicích, ve skupinkách.
Ekologicky motivované hravé aktivity.
Aktivity podporující sbliţování dětí, stolní hry apod.
Četba, vyprávění a poslech pohádek, příběhů s etickým obsahem a pouče
ním ( „ O vlaštovce“ ).
Skládání papírů – vlaštovka, překládání, vytrhávání.
Popis obrázku, rozhovor, poznáváme druhy ptáků, pomíchané obrázky
Pohybové aktivity – cvičení s předměty, skoky, plazení, přelézání překáţek, cvičení ve dvojicích, vyuţívání tělocvičny.
Pohybové hry , hudebně pohybové aktivity, motivační říkanky, rozpočítávala, písničky o ptácích.
Grafomotorika – práce s pracovními listy – podle tabulky.
Výtvarné aktivity – malování barvami, vystřihování, lepení, hry s přírodním materiálem.
Práce s obrázky – vyjadřování a sdělování myšlenek.
Vytváření souborů – protiklady, matematické představy, číselná řada.

Konstruktivní hry – ztvárnění útvarů v prostoru, vytváření jednoduchých
staveb, kostky, stavebnice.
Relaxační cvičení – poslech relaxační hudby, uvolňovací cviky, joga
Experimenty- pozorování předmětů pod mikroskopem, přírodnin.
Pobyt venku, pozorování ptáků, přírody, poslech zvuků, zpěvu ptáků.
Vyuţití koutků v MŠ – dopravní koutek, kuchyňka, kadeřnictví, pokusy.

Konkretizované výstupy



Zvládat niţší překáţky, zvládat různé druhy lezení



Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit



Postarat se o svoje osobní věci, o hračky a pomůcky


Znátvětšinu slov a výrazů běţně pouţívaných vprostředí dítěte ( adresa, jména rodičů, učitelek)Sluchem rozlišit
slova, slabiky a hlásky ve slovech


Udrţet pozornost i při méně atraktivních činnostech



Zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho


Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony( např. pouţívat toaletní papír a
splachovací zařízení , mít si a utírat si ruce, pouţívat kapesník

Rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je pouţívat (např. Číst piktogramy,
pochopit obrázkové čtení )


Rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů



Chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle společných znaků –ptáci



Rozlišovat roční období i jejich typické znaky



Samostatně se rozhodnout v některých činnostech



Odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtíţné



Projevovat se citlivě k ţivým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým, mladším, slabším



Spolupracovat při hrách a aktivitách



Dodrţovat společně dohodnutá a pochopená pravidla



Zacházet šetrně s vlastními a cizími poůckami, hračkami, kníţkami, věcmi denní potřeby



Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské škol

ŘÍJEN
KOUZELNÝ PODZIM
( tématický celek )
NA POLÍČKU, NA POLI
( Název integrovaného bloku )

Charakteristika : Tento blok je zaměřen na seznamování dětí s ovocem, zeleninou, polními
plodinami, stroji, pracemi na podzim.Touto formou lze rozvíjet u dětí enviromentální myšlení, zkoumání, proţitkové učení, vnímat a vyuţívat všechny smysly.
Vzdělávací cíle : 1. osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
2. vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého
ţivotního stylu
3. rozvoj tvořivosti, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
Očekávané kompetence :
K učení : Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení
K řešení problémů : Při řešení myšlenkových i praktických problémů uţívá lo
fickách, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy
řešení různých úloh a situací a odpovědí.

Komunikativní : Ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otáz
ky a odpovědi.
Sociální a personální : Ve skupině se dokáţe prosadit, ale i podřídit, při společ
ných činnostech se domlouvá a spolupracuje.
Činnostní a občanské : Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých.

Očekávané výstupy :
Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si
nového.Sluchově rozlišovat zvuky a tony, zrakově rozlišovat tvary předmětů a
jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.
Proţívat radost ze zvládnutého a poznaného.
Záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost.
Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat hygienické a zdravotně preventivní návyky
Konkretizované výstupy



Házet a chytat míč, uţívat různé nářadí, náčiní



Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami


Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat
mozaiky)

Znát a dodrţovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici ( dávat pozor při
přecházení, rozumět světelné signalizaci )

Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči,
pouţívat větší mnoţství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém
okolí

Rozlišit hmatem vlastnosti předmětu ( např.strukturu povrchu ), určit tvar, materiál,
počet, velikost


Zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho


Tvořivě vyuţívat přírodní i ostatní materiály při pracovních činnostech,
experimentovat s materiály, poznávat a vyuţívat výrazové moţnosti


Orientovat se v prostoru podle slovních pokynů



Řešit labyrinty ( sledovat cestu )


Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet,
experimentovat


Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními



Soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru


Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého ( radovat se, ţe umí písničku,
básničku, taneček, výrobek )


Rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání



Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se , vyjednávat


K mladšímu, slabšímu či postiţenému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (
neposmívat se mu, chránit ho )


Pojmenovat povahové vlastnosti



Cítit se plnohodnotným členem skupiny


V kulturních místech ( např. V divadle, galerii, muzeu ) respektovat dohodnutá
pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění


Rozumět běţným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiţ se běţně setkává



Být citlivý k přírodě

Věkové sloţení : 4,5 – 7 let
Časový rozsah : 2 týdny
Vzdělávací nabídka :
Řečové aktivity, správná výslovnost, logopedické schopnosti
Smyslové a psychomotorické hry
Relaxační a odpočinkové činnosti, správné dýchání a drţení těla
Přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, rozhovory o výsledku pozoro
vání
Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů související s denním řádem.
Procvičování pojmů – před, za, vedle, nad, pod, atd.
Dramatizace pohádky – vyprávění, poslech krátkého textu, pohádka s rekvizitami, dokončení příběhu s jiným koncem.

Sestavování příběhů – hra s loutkou nebo maňáskem „Co je zdravé?“
Výtvarné aktivity – kreslíme, malujeme, modelujeme ovoce, zeleninu atd.
Rozvoj jemné motoriky – pracovní listy, obkreslování, dokreslování, vybarvování, vytrhávání.
Hudebně pohybové aktivity- hra s písní, nové písně s pohybem, vyuţití ritmic
kých nástrojů
Pohybové aktivity – běh, chůze s obměnami, překáţkové dráhy, cvičení na ná
řadí.
Experimenty s ovocem, zeleninou, polními plodinami.
Manipulační činnosti s předměty a materiály – třídění, navlékání, skládání, při
řazování.
Pobyt venku – pozorování prací v zahradách, na polích.
Rozlišování velikostí – malý, větší, největší.
Proţitkové učení – zdravě vaření.

ŘÍJEN
KOUZELNÝ PODZIM
Mysli,mysli,nač jsou smysly….
Charakteristika IB :
Vzdělávací cíle :
-

Seznámit děti s vlastním tělem a smysly,které pouţívají kaţdý den.
Uvědomění si vlastního těla
Rozvoj řečových a jazykových dovedností (vnímání,porozumění )
Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost,radost z
objevování)
Rozvoj schopností citové vztahy vytvářet,rozvíjet je a city plně proţívat
Dodrţování pravidel chování ve vztahu k druhému.

Očekávané kompetence :
K učení - Soustředěně pozoruje ,zkoumá,objevuje,všímá si souvislostí,experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů,znaků a symbolů.
K řešení problémů - Chápe,ţe vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli,ale ,ţe jejich včasné
řešení je naopak výhodou.Uvědomuje si,ţe svou aktivitou a iniciativou
můţe situaci ovlivnit.
Komunikativní Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně jí pouţívá.
Sociální a personální - Samostatně rozhoduje o svých činnostech,umí si vytvořit svůj názor a
vyjádřit jej.
Činnostní a občanské - Uvědomuje si svá práva i práva druhých,učí se je hájit a respektovat,
chápe,ţe všichni lidé mají stejnou hodnotu.
Očekávané výstupy:
- Zvládnout základní pohyb.dovednosti.Vnímat,rozlišovat pomocí všech smyslů.

- Správně vyslovovat ,vést rozhovor,porozumět slyšenému.
- Vyuţívat všech smyslů,pozorovat,všímat si.
- Ve známých situacích ovládat svoje city a pţizpůsobovat jim své chování.
- Přirozeně,bez zábran komunikovat s druhým dítětem.Navazovat dětská přátelství.
- Vnímat umělecké a kulturní podněty,poslouchat,sledovat a hodnotit svoje záţitky.
- Mít povědomí o významu ţivotního prostředí pro člověka.Vnímat,ţe způsobem,jakým se
chováme,ovlivňujeme vlastní zdraví i ţivotní prostředí.
Věkové sloţení dětí: 4,5 -7 let
Časový rozsah : 2 týdny
Konkretizované výstupy



Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů



Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus



Pohybovat se dynamicky po delší dobu ( např. Běhat při hře 2.minuty a více )



Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech



Pojmenovat viditelné části těla


Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu ( pohyb, sport, výţiva, hygiena ) a o faktorech
poškozující zdraví


Poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu



Rozlišit známé chutě a vůně i zápachy



Uvědomovat si, co je nebezpečné


Zapamatovat si různé zvuky zvířat, běţně uţíváných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, voda, ale i
událostí – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka ) melodii ( zvuky hudebních nástrojů )


Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami



Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat mozaiky)



Napodobovat některá písmena a čísliceRozlišovat vzájemnou polohu dvou předmětů


Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla ( např. Od nejmenšího k největšímu; poznat,
co do skupinay nepatří ), třídit předměty minimálně podle jednoho kritéria ( barva, tvar, velikost )


Přicházet s vlastními nápady, snaţit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor



Plnit činnosti podle instrukcí



Vyuţívat neverbální komunikaci ( úsměv, gesta, řeč těla, apod. )



Pojmenovat povahové vlastnosti



Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit se



Dodrţovat společně dohodnutá a pochopená pravidla



Vyjadřovat se zpěvem, hrou na hudební nástroje, hudebně pohybovou činností



Spoluvytvářet pohodu prostředí ( cítit se spokojeně a bezpečně )

Vzdělávací nabídka:
Řečové aktivity: společné diskuse,konverzace při činnostech,pokusech,komunitním kruhu,
Jemná motorika: dokreslování obličeje,obrysy,vytrhávání papíru,obkreslování
Pantomima : Ztvárnění pohybového výrazu – nápodoba,předvádění
Spontánní hry: kreslení do písku,vybarvování omalovánek,obkreslování šablon,puzzle,
Lego,rybolov,hry v koutcích.

Orientace v rovině : pracovní a gragomotorické listy
Hudebně pohybové činnosti . tanečky,cviky na udrţení rovnováhy,hra s míčem,nácvik písní.
Gragomotorika: uvolňovací cviky zápěstí,grafické listy dle plánu.
Smyslové vnímání : určování vlastností různých předmětů.
Výtvarné činnosti : rozfoukávání barev,malba,kresba,lepení.
Matematická gramotnost : pravolevá orientace,pracovní listy,poznávání a hry s geometrickými tvary.
Proţitkové učení: rozpoznávání zvuků v přírodě,zvuky známých předmětů a hud.nástrojů
Pokusy : vyuţití všech smyslů,pokusy s vodou (barevná,perlivá,sladká,slaná,špinavá).
Pohybové činnosti : cvičení s padákem,překáţkové dráhy,cvičení s náčiním a nářadím,
cvičení na nářadí,pohybové hry.
Relaxace : umět se uvolnit při poslechu hudby a mluveného slova.
Čtenářská gramotnost: čtení knihy na pokračování,četba pohádek na přání dětí,říkadla
a básničky dle výběru uč.,vyprávět pohádku podle obrazového materiálu,prohlíţení knih a dětských časopisů.

LISTOPAD
KOUZELNÝ PODZIM
( tématický celek )
Dračí dobrodruţství
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika: rozvíjet dovednost spolupráce ve skupině, podněcovat tvořivé myšlení,
představivost , fantazii, umět proţívat a radovat se z proţitého, rozvíjet citlivost pro smyslové
kvality materiálu , společně vytvářet podzimní atmosféru.
Vzdělávací cíle:







Uvědomění si vlastního těla
Rozvoj řečových a jazykových dovedností – vnímání , naslouchání, porozumění
Posilování přirozených poznávacích citů
Rozvoj schopností, citové vazby vytvářet
Dodrţování pravidel chování ve vztahu k druhému
Setkávání s literárními dramatickými , výtvarnými, hudebními uměními

Očekávané kompetence


Osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání činnosti v péči o okolí při vytváření
zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před nebezpečnými vlivy



odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých



nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za
snahu



dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)



je schopno chápat, ţe lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a
jedinečnostem



svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

Očekávané výstupy
 zvládnout zákl. pohybové dovednosti
 správně vyslovovat , vést rozhovor, porozumět slyšenému
 vyuţívat smyslů, pozorovat všímat si
 ve známých situacích ovládat svoje city a přizpůsobovat jim svoje chování
 přirozeně komunikovat a bez zábran komunikovat s druhým dítětem a navazovat
dětská přátelství
 vnímat umělecké a kulturní podněty , poslouchat, sledovat a hodnotit svoje záţitky
 vnímat, ţe způsobem , jakým se chováme , ovlivňujeme vlastní zdraví i ţivotní
prostředí
 Věkové sloţení dětí: 4,5 -7 let
 Časový rozsah : 2 týdny
Konkretizované výstupy



Být pohybově aktivní po delší dobu ( 10 minut a více ) v řízené i spontánní aktivitě



Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus



Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech



Znát a dodrţovat základní pravidla chování na chodníku



Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami


Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat
mozaiky)

Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony( např.
pouţívat toaletní papír a splachovací zařízení , mýt si a utírat si ruce, pouţívat kapesník


Samostatně jíst, poţívat příbor, nalít si nápoj, pouţívat ubrousek



Zvládat jednoduché úklidové práce


Vědět, jak se vyhnout nebezpečí ( být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby
obrátit o pomoc, , koho přivolat )


Spontánně vyprávět záţitky ze sledování fimových pohádek nebo pohádek z médií


Sledovaa zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět
samostatně, věcně správně, popř.dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat


Pouţívat jednoduchá souvětí


Rozlišit základní barvy, tvary předmětů, základní geometrické tvary, barvy sloţené (
oranţová, zelená, fialová ) další barevné kvality ( odstíny aj.) a vlastnosti objektů


Rozumět a pouţívat základní pojmy označují velikost ( malý-velký, lehký - těţší, )



Rozvíjet hru podle své představivosti a fantazie



Soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru



Uplatňovat postřeh a rachlost


Dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý
model, stavbu, tvořit podle vlastní představy


Experimentovat s barvami – zapouštět barvy



Orientovat se v časových údajích v rámci dne



Pochopit význam piktogramu



Vyprávět pohádku s vizuální či akustickou podporou ( podle obrázků..)



Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým



Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem


se

Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit


Uvědomovat si , ţe fungování skupiny je postaveno na pravidlech souţití , podílet se
na nich a respektovat je


Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého



Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Vzdělávací nabídka
 Pozorování změn v přírodě
 Poznávání listnatých a jehličnatých stromů
 Zkoumání a poznávání vlastnosti materiálů, váha ,povrch, pruţnost-kulatý,
 Rozlišování tvarů – kulatý, špičatý, hranatý
 Cvičení s náčiním, a s nářadím, schopnost učit se a předvést krátkou pohybovou
sestavu
 Nácvik písně podle výběru učitelky , hry s rytmickými nástroji, změny nálad v hudbě
 schopnost učit se a předkládání z papíru , malba, kresba
 hra s keramickou hlínou, navlékání přírodnin,
 rozvíjet dětské fantazie a představivosti hry
 četba a poslech pohádek a příběhů,
 grafomotorika – uvolňovací cviky, grafomotorické listy
 poslech relaxační hudby, nasazovací korálk , puzzle, kostky, stavebnice
 rozvoj pozornosti , paměti, myšlení,
 činnost a spolupráce s rodiči - Drakiáda

LISTOPAD
KOUZELNÝ PODZIM
( tématický celek )
Zavírám,zavírám les.( zvířata,les,počasí )
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :
IB je zaměřen na proţitky dětí při pozorování změn v
přírodě,seznamování se znaky
podzimní přírody,vytváření pozitivního vztahu k
přírodě.Rozpoznávat přírodní jevy,
počasí,poznávat některé stromy a jak se zvířátka připravují na
zimu.Prostřednictvím
zajímavých činností se snaţit dětem navodit sounáleţitost se ţivou
přírodou.
Vzdělávací cíle :
proměnách

vytváření elementárního podvědomí o vývoji a neustálých

-

* rozvoj paměti a pozornosti,posilování přirozených poznávacích citů
* rozvoj a uţívání všech smyslů
* rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
* seznamování s místem a prostředím,ve kterém dítě ţije
* osvojování jednoduchých poznatků o světě.
Očekávané kompetence :
K učení - Soustředěně pozoruje,zkoumá,objevuje,všímá si dění a změn kolem
sebe.Z proţitého experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů.
K řešení problémů - Problémy řeší na základě bezprostřední zkušeností,postupuje
cestou pokusu a omylu,spontánně vymýšlí nová řešení nastálých situací.
Komunikativní
intonaci a tempo.

-

Správně vyslovovat,ovládat dýchání,zvládat jednoduchou

Sociální a personální
druhým,pomoc slabším,

- Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k

rozpozná nevhodné chování,vnímá nespravedlnost,agresivitu a lhostejnost.

Činnostní a občanské - Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých.
Očekávané výstupy :

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

*

správně vyslovovat,pojmenovat většinu toho,čím je obklopeno.

*

vědomě vyuţívat všech smyslů,záměrně pozorovat,všímat si.

*

ve známých situacích,kterým rozumí,ovládat svoje city,proţívat radost ze

*

zvládnutého a poznaného.

*

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,porozumět běţným

*

projevům a nálad.

*

bezpečně se orientovat ve známém prostředí ( v MŠ,blízkém okolí ).

Konkretizované výstupy



Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus


Doprovázet pohyb zpěvem ( např.při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických
činnostech )


Pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i



Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí

v různém přírodním terénu ( např.v lese )


Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i
umělých materiálů


Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí ( ve školce, na hřišti, v přírodě )


Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat
mozaiky)


Samostatně se oblékat , svlékat, obouvat



Zvládat jednoduché úklidové práce



Pojmenovat viditelné části těla



Rozlišit známé chutě a vůně


Pouţívat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci,
událost, vyjádřit svoje pocity,proţitky


Rozlišit základní barvy, tvary předmětů a vlastnosti předmětů



Odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky zvířat



Rozumět a pouţívat základní pojmy označují velikost ( malý-velký, lehký - těţší, )



Uplatňovat postřech a rychlost



Soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru



Experimentovat s barvami – zapouštět barvy



Orientovat se v časových údajích v rámci dne



Vyprávět pohádku s vizuální či akustickou podporou ( podle obrázků..)



Rozlišovat vzájemnou polohu dvou předmětů



Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem


se

Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit


Uvědomovat si , ţe fungování skupiny je postaveno na pravidlech souţití , podílet se
na nich a respektovat je


č



Být citlivý k přírodě


Uvědomovat si ţe člověk a příroda se navzájem ovlivňují, ţe kaţdý můţe svým
chováním působit na ţivotní prostředí


Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Vzdělávací nabídka:
Pozorování počasí a změn v přírodě , přizpůsobovat se změnám, chránit přírodu
Básně s podzimní tématikou , hádanky, rytmizace jednoduchých říkadel
Prohlíţení dětských časopisů, obrázkových knih, encyklopedií
Logopedická prevence
Předčítání příběhů o lese a lesních zvířátkách dle výběru učitelky
Hry a činnosti zaměřené na rozvoj smyslového vnímání - zvuky, sluchové hry, postřehové hry,
Grafomotorická cvičení
Individuální péče zaměřená na psacího náčiní
Stolní a společenské hry
Hry s dopravní tématikou
Hry s modelínou a keramickou hlínou
Zdravotně preventivní cvičení, pohybové hry
Hry s padákem
Malování nebo kreslení
Hry a tvoření s přírodninami
Objevy pokusy se šiškou
Základní pohybové dovednosti , orientace v prostoru –řada,

PROSINEC
ZIMA, LED A MRÁZ, PŘIŠLY MEZI NÁS
Tematický celek
S čerty nejsou ţerty
Název integrovaného bloku
Charakteristika: v tematickém bloku se budou děti seznamovat s předvánočními tradicemi
Barbora, čert , Mikuláš, Lucie. Budou se podílet na výzdobě školky, všímat si výzdoby na
vesnici, pečovat o čistotu, pořádek a ţivotní prostředí.
Vzdělávací cíle:
 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky
 Rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu.
 Rozvoj tvořivosti
 Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňující pocity, získané dojmy a
proţitky vyjádřit
 Rozvoj kooperativních dovedností
Očekávané kompetence:






K řešení problémů: nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale
také za snahu
Komunikativní: dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými
prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
Sociální a personální: při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová
obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
Činnostní a občanské : ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým
chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
K učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně
si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Očekávané výstupy:
 Zvládnou základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí




Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými
pracovními pomůckami
Naučit se zpaměti krátké texty , říkanky, písničky, pohádky, zvládnou jednoduchou
dramatickou úlohu
Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí





Zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně, hudebně, dramaticky
Spolupracovat s ostatními dětmi
Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair,



Konkretizované výstupy


Pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu ( např.v lese , na
sněhu , v písku )


běhat, skákat, udrţovat rovnováhu na jedné noze



Vést stopu tuţky při kresbě, apod



Udrţovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce



Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech



Bránit se projevům násilí



Vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova



Zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho



Experimentovat s výtvarně netradičními materiály


Poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, poř.graficky
označit své výtvory


Napodobovat základní geometrické obrazce , různé tvary



Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami


Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat
mozaiky)


Rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase



Řešit labyrinty( sledovat cestu )



Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se přu neporozumění



Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí


Zacházet s předměty digitální technologie, vyzţívat nejzákladnější funkce počítače (
zapnout – vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí )


Pojmenovat viditelné části těla



Hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a moţnostem



Spontánně vyprávět záţitky



Rozlišit základní barvy, tvary předmětů a vlastnosti předmětů



R ozvíjet hru podle své představivosti



Rozhodovat sám o sobě



Vyuţívat neverbální komunikaci ( úsměv, gesta, řeč těla , apod. )



Porozumět běţným projevům emocí a nálad



Pojmenovat povahové vlastnosti



Cítit se plnohodnotným členem skupiny



Vyjádřit a zhodnotit proţitky



Rozpoznat odlišnosti v detailech – jednotlivé části sloţit v celek



Soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru


Zvládat běţné činnosti, poţadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské
škole opakují


Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici



Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností



Zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítávadla, písně, jednoduché taneční kroky



Vyuţívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí



Rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů



Zapojovat se do činností navazovat kontakty s dospělým



Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem


se

Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, poţádat, rozloučit


Uvědomovat si , ţe fungování skupiny je postaveno na pravidlech souţití , podílet se
na nich a respektovat je


Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého



Orientovat se ve školním prostředí , vyznat se v blízkém okolí mateřské školy

Věkové sloţení dětí: 4,5 7 let
Časový rozsah : 2 týdny
Vzdělávací nabídka
Lokomoční a pohybové činnosti
Společné diskuze , rozhovory, individuální a skupinové hovory
Prohlíţení časopisů, knih ilustrací
Hry podporující tvořivost a fantazii
Spontánní hry zajiš´tující spokojenost, radost, veselí a pohodu
Seznámení s tradicemi
Četba , vyprávění a poslech pohádek,
Společné hry a skupinové aktivity
Tvůrčí činnost – zdobení interiéru školy, třídy
Přípravy a realizace spol. zábava a slavnosti
PROSINEC
ZIMA, LED A MRÁZ, PŘIŠLY MEZI NÁS
Tematický celek
VÁNOČNÍ ZÁZRAK
Název integrovaného bloku
Charakteristika:
Smyslem bloku je seznamovat děti s vánočními tradicemi, vhodnou motivací naplňovat
očekávaní nadcházejících svátků. Podněcovat děti ke kreativitě, činnostem, které podporují
utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Probudit v dětech chuť dělat radost
druhým a obdarovávat lidi z blízkého okolí.

Vzdělávací cíle:
1. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.
2. Rozvoj komunikativních dovedností(verbální i neverbální) a kultivovaného projevu
3. Rozvoj estetického vnímání, cítění, proţívání
4. Rozvoj kooperativních dovedností
5. Posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objeveného a
proţitého)
Očekávané kompetence
 K učení : Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho
děje.Učí se chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc.
 Komunikativní: Dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady
různými prostředky(řeč, výtvarnými, hudebními dramatickými)
 Sociální a personální: napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských
vztahů, které nachází ve svém okolí.
 Činnostní a občanské: Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené
aktuálními děni.
 K řešení problémů:
Hledá různé moţnosti a varianty , vyuţívá při tom
dosavadních zkušeností,
Očekávané výstupy:
 Koordinovat polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem,
správně vyslovovat,
 Ovládat tempo, dech i intonaci řeči
 Vyjadřovat samostatně myšlenky a nápady, porozumět slyšenému, improvizovat,
projevovat zájem o četbu knih, poslech hudby, sledovat divadelní představení,
proţívat radost ze zvládnutého a poznaného
 Zachytit a vyjádřit své proţitky (slovně, výtvarně, hudebně či dramaticky
 Spolupracovat s ostatními, vnímat a respektovat potřeby jiného dítěte, vycházet
mu vstříct
Konkretizované výstupy



Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů



Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus



Pohybovat se dynamicky po delší dobu např. běhat delší dobu neţ 2 minuty



Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech



Tuţku drţet správně, tj.dvěma prsty, třetí podloţený, s uvolněným zápěstím



Napodobovat základní geometrické obrazce , různé tvary, popř. Písmena



Udrţovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce



Uvědomovat si, co je nebezpečné



Vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce



Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami



Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat



Záměrně si zapamatovat a vybavit si viděné, slyšené



Vyuţívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí


Rozpoznat některé grafické znaky a tvary ( čára svislá, čára vodorovná, kříţek,
vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojuhelník atd. )


Zvládat jednoduché úklidové práce



Orientovat se v prostoru podle slovních pokynů



Rozlišovat roční období a jejich typické znaky



Rozlišit známé chutě a vůně



Spontánně vyprávět záţitky



Orientovat se v číselné řadě 1- 10


Verbalizovat myšlenkové pochody , přemýšlet nahlas ( např. jak staví stavbu, skládá
puzzle)


Soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru



Zamatovat si postup řešení ( např. Pexeso)



Umět to , co proţívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou



Orientovat se v časových údajích v rámci dne



Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla



Zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítávadla, písně, jednoduché taneční kroky



Vyuţívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí


Uvědomit si vztahy mezi lidmi ( kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta
ke stáří )


Spoluvytvářet prostředí pohody



Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem



Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními



Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci



Všímat si kulturních památek kolem sebe



Přijmout povinnost , soustředit se na činnost



Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého



Mít poznatky o zvycích , přijmout tradici oslav


Zvládat běţné činnosti, poţadavky, poţadavky , jednoduché praktické situace, které se
v mateřské škole opakují



Spoluvytvářet pohodu prostředí

Věkové sloţení dětí: 4,5- 7 let
Časový rozsah : 2 týdny
Vzdělávací nabídka:
Přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn
v přírodě( ţivá a neţivá příroda, přírodní jevy, rostliny, ţivočichové, počasí, roční období)
Pokusy s rychlením větviček , jehličnaté stromy, vůně jehličí, ryby vánoční výzdoba,
adventní kalendář
Uţívání všech smyslů –vůně, chutě cukroví, cinkání zvonečků, poslech vánočních koled
Manipulace s předměty, operace s materiálem, orientace v prostoru, zdobení vánočního
stromku, adventního věnce, hra na rybáře, řazení předmětů podle diktátu a vzoru
Hry a činnosti zaměřené k procvičování paměti, postřehu, vnímání, pozornosti,
Přednes , recitace, zpěv vánočních koled
Poslech pohádek týkající se Vánoc,
Činnosti seznamující děti s různými sdělovacími
prostředky-noviny, časopisy,
audiovizuální technika, počítač
Výtvarné činnosti zaměřené na vánoční období
Zpívání a poslech koled
Proţitkové učení – návštěva betlémů v kostele
Společná výroba ozdobiček na stromeček s rodiči
Výroba dárečku pro mladší děti
Uţívat si klidnou a pohodovou atmosféru vánočního období
LEDEN
Zima,led a mráz,přišly mezi nás.
( tématický celek )
Zimní radovánky.
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :
Cílem IB je seznámování děíi se sporty na sněhu,pěstovat v dětech
kladný vztah ke sportu,sportovní chování,rozvíjet fyzickou vlastnost.
Vzdělávací cíle :
* osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví,o pohybových činnostech a jejich kvalitě
rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
* rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení,tvořivého sebevyjádření )
* rozvoj mravního a estetického vnímání,cítění a proţívání
* rozvoj kooperativních dovedností
* seznamování se světem lidí,osvojení si základních poznatků o prostředí,v němţ dítě ţije

* rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
Očekávané kompetence :






K učení
získanou zkušenost uplatňuje v praktických
K řešení problémů řeší problémy,na které stačí,známé a opakující se
situace se snaţí řešit samostatně
Komunikativní
domlouvá se slovy i gesty
Sociální a personální - spoludílí se na společných rozhodnutích,přijímá
vyjasněné a zdůvodněn povinnosti,
Činnostní a občanské - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje a druhých

Očekávané výstupy :
*

zvládnout základní pohybové dovednosti v různém prostředí
(na sněhu,ne ledě)

*

sledovat a vyprávět příběh,pohádku,popsat skutečnou situaci dle obraz.materiálu

*

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech ( konstruktivních,

*

výtvarných ,hudebních,pohyb. či dramatických )i ve slovních výpovědích k nim

*

uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové proţitky,rozlišovat citové projevy.

*

proţívat a dětským způsobem projevovat,co cítí,snaţit se ovládat své chování

*

uvědomovat si,ţe ne všichni lidé respektují pravidla chování,ţe se mohou cho-

*

vat neočekávaně,proti pravidlům,a tím ohroţovat druhé

*

všímat si změn a dění v okolí,porozumět,ţe změny jsou přirozené

Věkové sloţení dětí :
Časový rozsah :

4, – 7 let
2 týdny

Konkretizované výstupy



Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu



Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus



Být pohybově aktivní po delší dobu ( 10 minut a více ) v řízené i spontánní aktivitě



Házet a chytat míč – kouli, uţívat různé náčiní , nářadí



Pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu ( např.ve sněhu )



Uţívat různé pomůcky k pohybu



Pracovat se stavebnicemi, skládankami, navlékat korálky, zavázat kličku


Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu ( např. o pozitivních účincích pohybu,
sportu, hygieny, zdravé výţivy, pobytu v přírodě, otuţování ) a o faktorech poškozující zdraví
včetněnávykových látek


Napodobovat základní geometrické obrazce , různé tvary



Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami



Chápat jednoduché hádanky, vtipy


Poznat a vyhledat slova protikladného významu ( antonyma ) podobného ( synonyma
), stejně znějící a slova různého významu ( homonyma )


Dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň



Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí



Zvládat jednoduché úklidové práce-- odklízení sněhu


Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve
třídě, na obrázku …..


Rozlišit zvuky, napodobit rytmus



Pojmenovat viditelné části těla



Spontánně vyprávět záţitky


Verbalizovat myšlenkové pochody , přemýšlet nahlas ( např. jak staví stavbu, skládá
puzzle)


Soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru



Pamatovat si postup řešení ( stavba, labyrint, určitý algoritmus )



Dokončit hru, neodbíhat od ní



Dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek )



Experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály



Improvizovat a hledat náhradní řešení



Rozlišovat roční období



Napodobit některá písmena, číslice



Rozlišovat a pouţívat základní prostorové pojmy ( např.nahoře...)



Orientovat se v řadě ( např.první, poslední )



Projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,



Orientovat se v časových údajích v rámci dne



Posoudit početnost dvou souborů ( o kolik více...)



Přijímat pokyny


Jednoduchý problém vyřešit samostatně a ve spolupráci s kamarády, při sloţitějších se
poradit


Zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítávadla, písně, jednoduché taneční kroky


Zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými,
odmítnout neznámé dospělé


Odhadnout na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro něj obtíţné



Ctít oslavy narozenin



Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého



Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu

Vzdělávací nabídka :
* pozorování zimních sportů
* četba,vyprávění jednoduchého příběhu,pohádky (dětské obrázkové časopisy )
* rozvíjet vyjadřovací schopnosti:Hry se slovy,hádanky,rýmy
* vyuţití různého výtvarného materiálu (tuš+vodové barvy) ,,Hrátky na sněhu “
* procvičování prostorové a pravolevé orientace(hry při pobytu venku,pracovní listy)
* procvičování zrakového vnímání (skládání rozstříhaných obrázků)
* pohybové činnosti k rozvíjení odvahy (skluzavka,trampolína,kladina,lavička )
* procvičování jemné motoriky – hry se špejlemi
* rozvíjení hudebně pohybových činností – nácvik krátké sestavy s hudbou
* nácvik písně s pohybem
* učit se překonávat strach z neznámého (hry na sněhu-bobování ,jízdy na pytlích,
klouzání po ledu
* procvičování postřehových situací (hry s míčem,plynulý pohyb mezi překáţkami )
* dbát na bezpečnost při chůzi ve ztíţených terénních podmínkách

LEDEN

Zima,led a mráz,přišly mezi nás.
( tématický celek )
Hostina u zvířátek.
( Název integrovaného bloku )
Cílem IB je vytvořit u dětí povědomí o přírodním prostředí v zimě a

Charakteristika :
jeho změnách.
Vzdělávací cíle :

-

uvědomění si vlastního těla

* posilovánípřirozených poznávacích citů (radost z objevování)
* vytváření pozitivního vztahu k učení
* rozvoj kulturně estetických dovedností (výtvarné a hudební činnosti )
* osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolní
přírodu
* rozvoj kooperativních dovedností
* rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
Očekávané kompetence :



K učení
K řešení problémů

-

soustředěně pozoruje.objevuje,zkoumá
problémy řeší na základě bezprostřední

zkušenosti,experimentuje,vymýšlí nová řešení problémů a situací




Komunikativní
dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky různými
prostředky ( řečovými,výtvarnými,hudebními )
Sociální a personální - ve skupině se dokáţe prosadit,ale i podřídit
Činnostní a občanské - chápe,ţe dění kolem,činorodost,pracovitost a
podnikavost jsou přínosem a ţe naopak lhostejnost,nevšímavost a pohodlnost mají
svoje nepříznivé důsledky

Očekávané výstupy :
-

zvládnout základní pohybové dovednosti

a běţné způsoby v různém prostředí (závěje sněhu,led )

*

správně vyslovovat,vést rozhovor,porozumět slyšenému

*

vyuţívat všech smyslů,pozorovat,všímat si

*

ve známých situacích ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

*

přirozeně,bez zábran komunikovat s druhým dítětem

*

učit se spolupracovat s ostatními

*

všímat si změn a dění v nejblíţším okolí

Věkové sloţení dětí :

4,5 – 7 let

Časový rozsah :

2 týdny

Vzdělávací nabídka :
* pozorování při pobytu venku –proţitek,rozhovory nad obrazovám materiálem a knihami
* poznávání přírodních zákonitostí na základě proţitku,pokusu (sníh,led,zmrzlá voda,rampouchy)
* poznávání některých volně ţijících zvířat a ptáků
* rozlišování rozdílů ,,Hra se zvířátky“ (malý x velký,krátký x dlouhý,vysoký x nízký,…)
procvičování řečových dovedností – říkadla a básničky o zvířátkách v zimě
* procvičování sluchového vnímání,hry se zvuky,rozpoznávání určitých zvuků,dětem blízkým
* četba příběhů a pohádek –vyprávění děje podle obrazového materiálu,výběr četby na učitelce
* rozvíjení kultivovaného hudebního projevu (písně s pohybem a zimní tématikou)
* hry s rytmickými nástroji ,,Jaký nástroj se hodí k zimě ? “ (triangl,rolničky,prstové činelky,…)
* procvičování hrubé motoriky v různém prostředí a terénu (v tělocvičně,při pobytu venku – sníh,závěje,led)
* relaxační cvičení ,, Vločky“
* malba temperovými ,vodovými barvami,tuší ( zima,zvířátka,ptáčci,les )
* procvičování reakce na signál a postřehu ,,Hra ,,Na námořníky“
* procvičování jemné motoriky – lámání špejlí a pokládání na podloţku (domeček,krmelec,krmítko pro
ptáky,…)
* uvolňovací cvičení a grafomotorické listy dle plánu
* hry s míčem ,,Na jelena“

Konkretizované výstupy



Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu


Doprovázet pohyb zpěvem ( např.při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických
činnostech )


Pohybovat se rytmicky, dodrţet rytmus



Uvědomovat si, co je nebezpečné



Vědět, jak se vyhnout nebezpečí


Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči,
pouţívat větší mnoţství slovních onratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém
okolí


Odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky zvířat



Zapamatovat si různé zvuky zvířat



Napodobovat základní geometrické obrazce , různé tvary


Zvládat výtvarné činnosti , provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami –
modelovat, překládat papír


Tvořivě vyuţívat přírodní i ostatní materiály ( vytvářet plošné a prostorové útvary )



Chápat jednoduché hádanky a vtipy


Pracovat se stavebnicemi skládankami( stavět z kostek , navlékat korálky, skládat
mozaiky)


Dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň



Zapamatovat si pohádku, děj



Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí



Zvládat jednoduché úklidové práce


Zaregistrovat změny ve svém okolí , všímat si a rozpoznat , co se změnilo, např. ve
třídě, na obrázku …..


Rozlišit zvuky, napodobit rytmus



Rozlišovat vpravo, vlevo na vlastním těle



Sledovat očima zleva doprava a dle potřeby naopak



Objevovat význam ilustrací



Verbalizovat myšlenkové pochody , přemýšlet nahlas



Soustředěně poslouchat pohádku, divadelní hru


své

Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běţné a opakující se situaci, cítit ze



samostatnosti uspokojení



Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními



Experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály



Rozlišovat roční období



Orientovat se v časových údajích v rámci dne



Přijímat pokyny

LEDEN
Zima,led a mráz,přišly mezi nás.
( tématický celek )
Do království pohádek

Charakteristika:
Cílem IB je prostřednictvím pohádkových příběhů podněcovat představivost, rozvíjet řeč a
fantazii dítěte, učit děti vyjadřovat se a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti

Vzdělávací cíle :
Rozvoj paměti, a pozornosti , rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
Vytváření pozitivního vztahu k učení
Rozvoj úcty k ţivotu ve všech jeho formách
Rozvoj poznatků a dovedností umoţňující dojmy a proţitky vyjádřit
Vytváření pozitivního vztahu k lidské práci
Rozvoj schopností ţít ve společenství ostatních dětí, domlouvat se , spolupracovat
Rozvoj estetického vnímání a proţívání
Očekávané kompetence


učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům



nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za
snahu



ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede
smysluplný dialog



spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti; dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim



dokáţe rozpoznat a vyuţívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

Očekávané výstupy


zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běţné způsoby
pohybu v různém prostředí (zvládat překáţky, házet a chytat míč, uţívat různé náčiní,
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)



vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve
vhodně zformulovaných větách



přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvaţuje, také vyjádřit




proţívat radost ze zvládnutého a poznaného
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení



uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat
svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat
kompromisy, řešit konflikt dohodou
spolupracovat s ostatními



konkretizované výstupy



Běhat,skákat,udrţovat rovnováhu na jedné noze



Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí



Pohybovat se koordinovaně i v různém přírodním terénu



Doprovázet pohyb zpěvem


Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech,kde se
preference ruky uplatňuje


Napodobovat základní geometrické obrazce , různé tvary popřípadě písmena


Kreslit,malovat,modelovat,vytrhávat stříhat,lepit,vytvářet objekty z přírodních i
umělých materiálů


Spontánně vyprávět záţitky ze sledování filmových pohádek



Vyslovovat všechny hlásky správně,mluvit zřetelně,ovládat sílu a intonaci hlasu


Sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu,vyslechnutý příběh převyprávět
samostatně


Odhalit charakteristické znaky předmětů osob,zvířat



Soustředěně poslouchat pohádku,nenechat se vyrušit,



Zapamatovat si pohádku,děj a převyprávět ho



Dokončit příběh,pohádku



Rozlišovat základní časové údaje(noc,den,ráno,zítra,včera,dny v týdnu)



Umět kooperovat,dohodnout se s ostatními.



Přijmout roli ve hře



Přijímat drobný neúspěch



Projevovat zájem o spolupráci



Umět se přizpůsobit změnám



Soustředit se na činnost a samostatně jí dokončit



Vyuţívat neverbální komunikaci (úsměv,gesta,řeč těla)



Pojmenovat povahové vlastnosti



Cítit se plnohodnotným členem skupiny


Být schopen přistoupit na jiný názor,přijmout společné návrhy,podřídit se rozhodnutí
skupiny


Vyjádřit a zhodnotit proţitky



Spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)

věkové sloţení dětí :
Časový rozsah :

4,5 – 7 let
2 týdny

Vzdělávací nabídka
Sledování divadelního představení
Upevňování pozornosti a soustředěnosti vhodnou motivací
Jazykové chvilky s říkadly a obrázkovými písmeny
Vyjadřování pocitů ,nálad a vlastních proţitků
Malování a kreslení
Rozvoj emociálních citů,rozvoj představivosti a fantazie
Prohlubování kladného vztahu ke knihám
Relaxační cvičení s hudbou
Cvičení na uvolňování rukou, grafomorika

Lokomoční cvičení s procvičováním orientace
Procvičování poskoků snoţmo
Poslech písniček , pohádek
Hra na rytmické nástroje
Zpěv písní pro osobní pohodu

ÚNOR
ZIMA, LED A MRÁZ PŘIŠLY MEZI NÁS
( tématický celek )
DOKTORA SE NEBOJÍME.
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika: Cílem tohoto bloku je seznámení dětí s vlastním tělem, jeho funkcemi,
smysly, vědět co je zdravé – zdraví škodlivé, jak si zdraví chránit, předcházet nemocem, úrazům a jiným nebezpečím.
Vzdělávací cíle :1.Uvědomění si vlastního těla.
2. Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních ).
3. Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
4. Vytváření prosociálních postojů.
5. Rozvoj schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí.
6. Pochopení, ţe změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit
a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
Očekávané kompetence:
K učení : Klade otázky a hledá na ně odpovědi,aktivně si všímá, co se kolem
něho děje.

Komunikativní:Dokáţe se vyjadřovat a vyuţívat vlastní silné stránky,poznávat
svoje slabé stránky.
Sociální a personální: Uvědomuje si, ţe za sebe i své jednání odpovídá.
Činnostní a občanské: Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,chová
se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí.
K řešení problémů: Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti.

Očekávané výstupy:
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
- pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních),znát jejich funkce,
mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách),
znát základní pojmy uţívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
- mít povědomí o významu péče

o čistotu a zdraví, významu aktivního pohy-

bu a zdravé výţivy
projevovat zájem o kníţky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu,divadlo
- záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost
Konkretizované výstupy


Udrţet správné drţení těla



Pohybovat se koordinovaně a jistě i v různém přírodním terénu



Doprovázet pohyb zpěvem



Zvládat výtvarné činnosti s různými výtvarnými pomůckami



Pečovat o osobní hygienu



Znát základy zdravého ţivotního stylu



Aktivně uplatňovat osvojená slova



Dokreslit chybějící části na obrázku



Rozlišovat vpravo-vlevo na vlastním těle



Posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (o kolik je více a o kolik méně)



Samostatně se rozhodovat v některých činnostech



Přijímat drobný neúspěch



Plnit úkoly dle instrukcí



Vyuţívat neverbální komunikaci



Uvědomovat si,ţe člověk a příroda se navzájem ovlivňují,cítit se spokojeně a bezpečně

Věkové sloţení 4,5 - 7 let
Časový rozsah : 1 týdny
Vzdělávací nabídka : Výtvarné a pracovní činnosti – modelování, malování – Moje tělo
Manipulační činnosti se stavebnicemi,korálky,přírodninami
Rytmicky pohybové dovednosti – Hlava,ramena kolena…
Činnosti zaměřující se na spokojenost,dobrou náladu - relaxace
Prohlíţení knih, časopisů – Moje tělo + encyklopedie
Skládání didak.koberečků – Moje tělo
„Vaření “zdravých pokrmů + čaje z lipového květu ( z léta)
Vyuţívání tělových.náčiní a nářadí v tělocvičně.
Grafomotorické cviky v prostoru a v graf.listech
Hry „ Na lékaře “, „V nemocnici“, „Kdyţ kamarád stůně“
:

ÚNOR
ZIMA, LED A MRÁZ PŘIŠLY MEZI NÁS
( tématický celek )
VÍTÁME VÁS POJĎE DÁL,BUDEME MÍT KARNEVAL.

( Název integrovaného bloku )

Charakteristika: Cílem je proţívat radost a veselí.Poznávat humor a vtip v krátkých textech,písních i ve výtvarném umění.Připomenout dětem oslavy masopustu ,tradic našich předků.
Vzdělávací cíle :1.Rozvoj schopností a dovedností umoţňujících pocity, získané dojmy a
proţitky vyjádřit.
2.Rozvoj společenského a estetického vkusu.
3.Rozvoj kooperativních dovedností.
4.Vytváření zdravých ţivotních návyků,základů zdravého ţivotního stylu.
5.Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu.
6.Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.
Očekávané kompetence:
K učení : Učí se nejen spontánně,ale i vědomě, vyvine úsilí.soustředí se na čin
nost a záměrně si zapamatuje.
Komunikativní: Průběţně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k
dokonalejší komunikaci s okolím.
Sociální a personální: Dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí
se jim.
Činnostní a občanské: Chápe,ţe se můţe o tom co dělá,rozhodnout svobodně,
ale ţe za svá rozhodnutí také odpovídá.
K řešení problémů: Zpřesňuje si početní představy,uţívá číselných a matematických pojmů,vnímá elementární matematické souvislosti.
Očekávané výstupy:
Proţívat radost a veselí ze zvládnutého,poznaného.Ovládat dechové svalstvo,
sladit pohyb se zpěvem.Chápat slovní vtip a humor.Sledovat očima zleva dop

rava.Naučit se nazpaměť krátké texty,úmyslně si zapamatovat a vybavit.Zachy
tit a vyjádřit své proţitky (slovně,výtvarně,hudbou,dramatizací,improvizací).
Uplatňovat své individuální potřeby,přání a práva s ohledem na druhého(obha
jovat svůj postoj či názor),přijímat a uzavírat kompromisy,řešit konflikt dohodou.
Konkretizované výstupy



Doprovázet pohyb zpěvem,pouţívat různé pomůcky k pohybu



Pohybovat se rytmicky,dodrţet rytmus



Udrţovat pořádek



Umět komentovat různé záţitky a proţitky



Zapamatovat si písničky a reprodukovat je



Vyuţívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí



Sledovat očima zleva doprava ,vyhledat první a poslední objekt



Orientovat se v řadě a prostoru podle slovních pokynů



Samostatně se rozhodnout v některých činnostech



Umět kooperovat,dohodnout se s ostatními



Umět,to co proţívá vyjádřit slovně,výtvarně,pohybově,mimikou



Spolupracovat při hrách a činnostech nejrůznějšího zaměření



Vyjádřit a zhodnotit proţitky



Ctít oslavy svátků,narozenin a slavno



hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem

Věkové sloţení :4,5-7 let
Časový rozsah : 2 týdny
Vzdělávací nabídka : Výtvarné a pracovní činnosti – výzdoba třídy,výtvarné ztvár.karnevalu.
Manipulační činnosti se stavebnicemi,korálky,přírodninami
Rytmicky pohybové dovednosti
Činnosti zaměřující se na spokojenost,dobrou náladu
Dokončování příběhů,pohádek-Pochopení vtipů.
Seznamování s tradicemi masopustu – obrázky, DVD
Relaxační chvilky

Rozvíjení časové představivosti
Vyuţívání tělových.náčiní a nářadí v tělocvičně.
Grafomotorické cviky v prostoru a v graf.listech

BŘEZEN
Jaro se probudilo.
( tématický celek )

Jak zpívá jaro.
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :

Vzdělávací cíle :

Cílem IB je zaměřit se na seznamování a poznávání prvních jarních květin,životě
ptáků,s proměnou počasí.Rozvíjení kladného vztahu k přírodě a úcty k životu ve
všech jeho formách.
-

-

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
vytváření pozitivního vztahu k učení ,rozvíjení zájmu o učení (motivace)
rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity,dojmy a prožitky
osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolní
přírodu
rozvoj kooperativních dovedností
rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho
změnám

Očekávané kompetence :
 K učení
soustředěně pozoruje,objevuje,všímá si,experimentuje,získanou
zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech.
 K řešení problémů problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti,zkouší a
experimentuje
 Komunikati vní
dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky,pocity a nálady
různými prostředky
( řečovými,výtvarnými,hudebními )
 Sociální a personální - nevhodné chování i komunikaci,která je mu nepříjemná,umí
odmítnout. umí být tolerantní
 Činnostní a občanské - svoje činnosti a hry se učí plánovat,organizovat,řídit a
vyhodnocovat
Očekávané výstupy :
-

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí,sledování

-

rozmanitostí a změn v přírodě
správně vyslovovat,vést rozhovor,porozumět slyšenému
vnímat,že je zajímavé dovídat se nové věci
být citliví ve vztahu k přírodě,těšit se z hezkých a příjemných zážitků
společné hry a skupinovéaktivity,umožňující dětem spoludílet se na
jejich průběhu i výsledcích

Věkové složení dětí :

4 – 7 let

Časový rozsah :

2 týdny



Provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynu



Být pohybově aktivní po delší dobu v řízené i spontánní aktivitě



Tuţku drţet správně (dvěma prsty,třetí podloţený s uvolněným zápěstím)



Zvládat výtvarné činnosti s výtvarnými pomůckami



Kreslit,malovat,modelovat,vytrhávat,stříhat,lepit



Tvořivě vyuţívat přírodní a ostatní materiály



Pochopit význam piktogramu, např. pravidla chování



Postarat se o své osobní věci,hračky ,pomůcky



Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí


Pouţívat jednoduchá souvětí,vyjádřit myšlenku,nápad,popsat situaci vyjádřit svoje
pocity


Chápat jednoduché hádanky a vtipy



Zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si ,co se změnilo…..)



Správně reagovat na světělné a akustické signály



Udrţet pozornost i při méně atraktivních činnostech



Uplatňovat postřeh a rychlost



Navrhovat další varianty (…co by se změnilo,kdyby…)



Napodobovat některá písmena a číslice



Rozlišovat roční období



Chápat jednoduché souvislosti nacházet společné znaky..co je za dřeva,ţeleza…..



Projevovat zájem o nové věci ,dotazovat se při nedorozumění,zkoušet ,experimentovat



Cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ní hrdý )



Odhadnout ,na co stačí,uvědomovat si,co mu nejde


Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (zazpívat písničku,zarecitovat
básničku,zatančit taneček )


Spolupracovat při hrách a různých aktivitách,být ostatním partnerem



Nabídnout pomoc



Vnímat,co je leţ,nespravedlonost,ubliţování,lhostejnost,agresivita,vulgarismy



Projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým



Vyjádřit a zhodnotit proţitky (co se líbilo,co ne,co a proč zaujalo,co bylo zajímavé )



Rozumět běţným okolnostem a situacm s nimiţ se běţně setkává


tepla

Zajímat se,co se v okolí děje,všímat si dění změn v přírodě-rozlišení pocitu chladu a



Starat se o rostliny,zvládat drobné úklidové práce



Být citlivý k přírodě

Vzdělávací nabídka :
- učit se charakterizovat roční období typickými znaky –pozorování
,proţitkové učení,
hra s obrázky,pracovní list,vyprávění
- pozorování a seznamování s prvními jarními květinami
,ptáky(pozorování,pracovní list)
- pozorování,zkoumání,experimentování s jarní květinou ,,Kouzelná
sněţenka“ (barvení
vody)
- hry s korálky,puzzle,stolní hry,skládačky,obrázkové domino,pexeso
- četba příběhů a pohádek(výběr na uč.),rozvíjení souvislého
vyjadřování,umět vyprávět vlastní zkušenost
- seznámení s jarními básněmi a říkadly,nácvik,procvičování paměti na
základě pozorování a proţitku,jednoduchý výstup uč. s loutkou
(hádanky)
- vyjadřování jara malbou nebo kresbou ,, Kouzlo květiny ,Okno počasí “
- procvičování hudebního vnímání a cítění, poslechem hudebních a
rytmických nástrojů (výběr hudebního nástroje,který se hodí k počasí
na obrázku nebo venku
- rozvíjení jemné motoriky,hra s keramickou hlínou,modelování plošné
květiny (pampeliška,sněţenka)
- procvičování hrubé motoriky v různém prostředí a terénu (v
tělocvičně,při pobytu venku – v lese nebo nerovném terénu),pohybové
hry (výběr na učitelce)
- relaxační cvičení s hudbou ,,Rozkvetlá kytička“
- procvičování seskoku z vyšší roviny na měkkou podloţku,výskok s
rozeběhem
- procvičování reakce na signál a postřehu PH ,,Na zrcadla“
- prohlubování znalostí geometrických tvarů (tvar hranatý a kulatý,malý x
velký )

uvolňovací cvičení a grafomotorické listy dle plánu

-

Jaro se probudilo.
( tématický celek )

Až já budu velký……..
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :
Cílem IB je zaměřit se na seznamování dětí s různými profesemi,vytváření pozitivního
vztahu a podtržení významu jednotlivých profesí.
Vzdělávací cíle :

-

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví,bezpečí a osobní pohody
rozvoj vnímání,naslouchání,porozumění a rozvoj mluvního projevu a vyjadřování
vytváření pozitivního vztahu k učení ,rozvíjení zájmu o učení (motivace)
rozvoj poznatků a dovedností umožňujících získané dojmy a prožitky vyjádřit
vytváření prosociálních postojů (tolerance,respekt )
rozvoj kooperativních dovedností
vytváření pevných základů postojů k životu a pozitivního vztahu k lidské práci

Očekávané kompetence :
 K učení
má elementární poznatky o světě lidí,kultury,přírody i techniky,která dítě
obklopuje,orientuje se v řádu a dění v prostředí ve kterém žije
 K řešení problémů řeší problémy,na které stačí,známé a opakující se situace se snaží řešit
samostatně
 Komunikati vní
dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky,pocity a nálady různými
prostředky ( řečovými,výtvarnými,hudebními )
 Sociální a personální - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů,které
nachází ve svém okolí
 Činnostní a občanské - zajímá se o druhé i o to,co se kolem něj děje,je otevřené aktuálnímu dění

Očekávané výstupy :

-

-

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a
bezpečí a o tom,
kde v případ potřeby hledat pomoc
vyjadřovat samostatně myšlenky,nápady a pocity,porozumět slyšenému
vnímat,že je zajímavé dovídat se nové věci,prožívat radost ze
zvládnutého a poznaného
společné hry a skupinovéaktivity,umožňující dětem spoludílet se na jejich
průběhu i výsledcích
zacházet šetrně s vlastními i cizími hračkami,s knihami a věcmi denní potřeby

Konkretizované výstupy



Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí



Napodobit základní geometrické obrazce,různé tvary



Pečovat o osobní hygienu



Tuţku drţet správně..dvěma prsty,třetí podloţený,s uvolněným zápěstím



Pracovat se stavebnicemi úklidové práce



Vědět,jak se vyhnout nebezpečí (kam se v případ potřeby obrátit o pomoc,koho přivolat)



Správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí



Vyčlenit hlásku na počátku a konci slova



Rozpoznat odlišnosti v detailech (puzzle,labyrint,pexeso,domino)



Zapamatovat si různé zvuky…zvířata,běţně pouţívané předměty(papír,dřevo,kov,tekoucí voda…)



Dokreslit chybějící části obrázků



Napodobit některá písmena



Orientovat se v řadě (první,poslední, ve středu)



Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (co do skupiny nepatří)



Prohlíţet si knihy (atlasy,encyklopedie)



Odlišit hru od systematické povinnosti



Samostatně splnit jednoduchý úkol



Projevovat zájem o spolupráci



Umět to,co proţívá,vyjádřit slovně,výtvarně,pohybově,mimikou



Spolupracovat s dospělými



Vyuţívat neverbální komunikaci (úsměv,gesta,řeč těla)



Respektovat rozdílné schopnosti



Umět ve styku s dospělými i dětmi pozdravit



Podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu



Vyjadřovat se zpěvěm,hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje


Mít poznatky z nejrůznějších oblastí ţivota a poznání s,s čím se v praxi potkává,co kolem sebe vidí,co
proţívá, (o lidech,o jejich ţivotě)


Zajímat se o to,co se v okolí děje,všímat si dění kolem sebe



Chápat význam třídění odpadu



Spoluvytvářet pohodu prostředí(cítit se spokojeně a bezpečně )

Věkové složení dětí :

4,5 – 7 let

Časový rozsah :

2 týdny

Vzdělávací nabídka :
-

upevňování znalostí o práci dospělých(proţitkové hry,pozorování,pantomima)
prověřit,zda děti vědí,kde pracují jejich rodiče,umět ocenit význam jejich práce
rozvíjení přirozeného zájmu dětí,hrát si se zvukovou stránkou slov(slovní hříčky,vymýšlení veselých a ţertovných rýmů)
četba pohádky ,,O líné holce“ (hra s dějem,rozlišování a přiřazování jednotlivých
obrázků – kdo potřebuje konev,lopatu,koště,……)
přiřazování předmětů patřících k určitému povolání –pracovní list

-

rozvíjení výtvarných dovedností,částečně zachytit postavu v pohybu(kresba,malba)
seznamování dětí s pracovními dovednostmi při práci kolem MŠ(zametání,plevelení
záhonků,zasazování ,hrabání,…)
rozvíjení jemné motoriky,hra s keramickou hlínou,modelování
rozvíjení dětského hudebního projevu,zpívání známých písní na zvukomalebné slabiky
relaxační cvičení s hudbou a míčem,CD ,,Srdce dokořán “
rozvíjení hrubé motoriky-běh ,přeskoky při pobytu venku,akrobacie na nářadí,cvičení
s náčiním,PH ,,Na myčku,Na kouzelníka,Na auta“
procvičování reakce na signál a postřehu PH ,,Na námořníky“
procvičování matematických představ -přiřazování – více,méně,stejně(prac.list)
procvičování prostorové orientace –levopravá orientace,pojmynahoře,dole,za,před,první,poslední
uvolňovací cvičení a grafomotorické listy dle plánu
individuální péče dle plánu

DUBEN
JARO SE PROBUDULO
( tématický celek )
BĚŢEL TUDY ZAJÍČEK
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika: Cílem bloku je seznamovat děti s tradicemi velikonočních svátků, se
jmény domácích zvířat, jejich mláďaty, získávat povědomí o rodícím se životu na jaře.
Vzdělávací cíle :1.Rozvoj a užívání všech smyslů.
2. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného přednesu.
3. Posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavost, radost z objevování )
4. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání,cítění a prožívání.
5. Rozvoj kooperativních dovedností.
6. Vytvoření základů aktivních postojů ke světu,k životu.
7. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
Očekávané kompetence:

K učení : Má elementární poznatky o světě lidí, přírody.Chce porozumět vě –
cem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.
Komunikativní: Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky( řeč,výtv.hud.).
Sociální a personální: Spolupodílí se na společných rozhodnutích.
Činnostní a občanské: Ví,že není jedno, v jakém prostředí žije, že svým chováním je může ovlivnit.
K řešení problémů: Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matem.
pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.
Očekávané výstupy: - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
* naučit se zpaměti krátké texty, utvořit jednoduchý rým
* záměrně se soustředit na činnost,poznat a pojmenovat většinu toho čím je obklopeno, dozvídat se nové věci
* prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, projevovat co cítí
* spolupracovat s ostatními,dodržovat dohodnutá pravidla
* zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy
Věkové složení :4-7 let
Časový rozsah : 1 týden
Vzdělávací nabídka : Velikonoční tradice – vyprávění, obrázky, prac.listy, DVD.
Nácvik písní, básní s vhodnou tématikou.
Využití různých výtvarných technik .
Prožitkové učení – hledání vajíček ukrytých na zahradě.
Seznamování s domácími zvířaty- obrázky, přímo v hospodářství.
Rozvoj pohybových dovedností při pohybu v terénu.
Seznamování s dramatizací pohádky.
Házení míče ve dvojicích, chytání, míření na cíl.Skákání přes švihadlo.
Využití pracovních listů k tématu.
Procvičování jemné motoriky – podle diktátu, vzoru.
Učit porozumět čtenému textu, umět ho vlastními slovy reprodukovat.

Zapojit se do úklidových prací na zahradě.

Konkretizované výstupy



Běhat,skákat,udrţovat rovnováhu na jedné noze,zvládat vyšší překáţky



Vést stopu tuţky při kresbě



Zvládat výtvarné činnosti a různými výtvarnými pomůckami



Postarat se o své osobní věci,poznat svoje oblečení,boty



Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám



Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu ,dokázat osvojená slova uplatnit v řeči



Smysluplně odpovídat na poloţenou otázku



Zaregistrovat změny ve svém okolí…co se změnilo,výzdoba…



Sluchem rozlišit počáteční slabiky ve slovech



Dokončit hru a rozdělanou činnost..neodbíhat od ní



Záměrně si zapamatovat ,proţité příjemné a nepříjemné pocity



Vyprávět příběh s vizuální oporou(podle obrázků)



Objevovat význam ilustrací a obrázků



Orientovat se v prostoru podle slovních pokynů



Orientovat se v číselné řadě 1-10,porovnávat,ţe 5 je více neţ 4,chápat číslo jako počet prvků



Odlišit hru od systematické povinnosti



Umět kooperovat,dohodnout se s ostatními



Hodnotit druhé,sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci



Projevovat se citlivě k ţivým



Chápat a respektovat názory jiných dětí



Všímat si,co si druhý přeje nebo potřebuje



Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit,poprosit,poděkovat ,rozloučit se



Cítit se plnohodnotným členem skupiny



Vyjádřit a zhodnotit proţitky



Vyjadřovat se zpěvěm,hrou na jednoduché rytmické a hudební nástroje



Mít poznatky o zvycích ,přijmout tradici oslav



Být citlivý k přírodě

DUBEN
JARO SE PROBUDULO
( tématický celek )
ČERVENÁ, stop !
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika: Cílem bloku je rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v
určitých dopravních situacích, seznamovat je s pravidly, které vedou k jejich bezpečnosti, správně reagovat na dopravní situace.
Vzdělávací cíle :1.Respektovat stanovená pravidla
2. Rozlišovat některé obrazové symboly
3. Třídit dopravní prostředky podle místa pohybu.
4. Rozlišovat, co prospívá zdraví, neohrožovat zdraví svoje i druhých.
5. Uvědomovat si nebezpečí se kterým se mohou setkat.
6. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
7. Chápat prostorové pojmy.Popsat situaci.
Očekávané kompetence:
K učení : Soustředěně pozoruje,zkoumá,objevuje,všímá si znaků,symbolů.
Komunikativní:Dokáže se vyjadřovat a využívat vlastní silné stránky,poznávat
svoje slabé stránky.
Sociální a personální: Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá.
Činnostní a občanské: Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,chová
se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí.
K řešení problémů: Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti.
Očekávané výstupy:
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

- ovládat koordinaci ruky a oka,zvládat jemnou motoriku(zacházet s předměty
denní potřeby,s drobnými pomůckami,s nástroji,náčiním a materiálem např.
s nůžkami,papírem,modelovací hmotou,s jednoduchými hud.nástroji.
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě (v MŠ,okolí )
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu,divadlo
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
Konkretizované výstupy



Pohybovat se koordinonavě a jistě a i to v různém přírodním terénu



Napodobit základní geometrické obrazce,různé tvary



Uvědomovat si,co je nebezpečné



Znát a dodrţovat základní pravidla chování na chodníku a ulici….pozor při přecházení



Vědět,jak se vyhnout nebezpečí



Znát jména svých rodičů,kamarádů,učitelek a svou adresu



Znát odstíny všech barev



Uplatňovat postřeh a rychlost



Umět improvizovat a hledat náhradní řešení



Rozumět světelné signalizasi,znát význam elementárních dopravních značek



Rozlišovat vpravo,vlevo na svém těle,v prostoru s oporou o nějaký předmět



Orientovat se v prostoru podle slovní ch pokynů


Umět pouţívat základní pojmy označující velikost (malý x velký,větší x menší,dlouhý x krátký,vysoký
x nízký,stejný)


Projevovat zájem o nové věci,dotazovat se při neporozumění



Samostatně plnit jednoduché,zadné úkoly



Projevovat zájem o spolupráci



Respektovat dospělého,komunikovat s ním vhodným způsobem



Dodrţovat společně dohodnutá a pochopená pravidla v MŠ i na veřejnosti



Vyznat se v blízkém okolí ( policie,lékař,zastávka autobusu,škola,pošta,…)



Chápat základní pravidla chování pro chodce

Věkové složení :4,5-7 let
Časový rozsah : 2 týdny

Vzdělávací nabídka : Stavby silnic,domů,využití značek – skupinové práce
Stavby a hry s kolejemi,vlaky,nádražím
Stavby a hry s letadly na letišti
Hry „Na policisty“
Výtvarné ztvárnění křižovatky,dopravních prostředků
Pojmenování dopravních prostředků podle obrázků
Koláž z vystřižených obrázků dopravních prostředků
Četba příběhů o dopravní tématice
Pozorování dopravy,dopravních značek při jízdě dopr.prostředky, na
vycházkách.
Správné přecházení vozovky,využívání bezpeč.vestiček

DUBEN
Jaro se probudilo.
( tématický celek )
Svět v dětských dlaních
( Název integrovaného bloku )

Charakteristika: seznamování dětí s naší planetou Zemí. Získávání poznatků a povrchu Země – moře, hory,
pouště, pralesy, zvířata atd.
Vzdělávací cíle:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozvoj a užívání všech smyslů
Rozvoj komunikativních dovedností
Posilování přirozených poznávacích citů
Rozvoj a kultivace mravního a estetického cítění a prožívání
rozvoj kooperativních dovedností
posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
vytváření povědomí o existenci ostatních kultur
rozvoj pohybových dovedností

Očekávané kompetence:



učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při
zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k
výsledkům



při řešení myšlenkových i praktických problémů uţívá logických, matematických i empirických
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a vyuţívá je v dalších situacích



dovede vyuţít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává (kníţky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
ví, ţe lidé se dorozumívají i jinými jazyky a ţe je moţno se jim učit; má vytvořeny



ve skupině se dokáţe prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v
běţných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné
respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy



má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i
co je s nimi v rozporu, a snaţí se podle toho chovat
spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a
chápe potřebu je zachovávat

Očekávané výstupy



ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s
grafickým a výtvarným materiálem, např. s tuţkami, barvami, nůţkami, papírem,
modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)





sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech



chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u,
vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro,
léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v
čase
proţívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaţit se
ovládat své afektivní chování (odloţit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit
vztek, zlost, agresivitu apod.)







vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a
ohleduplně k slabšímu či postiţenému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním,
nabídnout mu pomoc apod.)



utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách,
co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle
této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)



mít povědomí o významu ţivotního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, ţe způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
vlastní zdraví i ţivotní prostředí

Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů



Zvládat výtvarné činnosti s různými výtvarnými pomůckami



Samostatně zvládat pravidelné běţné denní úkony



Chovat se přiměřěně a bezpečně ve známém prostředí



Znát většinu slov a výrazů běţně pouţívaných v prostředí dítěte.



Správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí.



Rozlišovat odstíny barev.



Uplatňovat postřeh a rychlost



Spontánně vyprávět,co dítě proţilo.



Jmenovat objekty zleva doprava,vyhledat první a poslední objekt.



Řešit labyrinty..sledovat cestu.



Přicházet s vlastními nápady.



Vyuţívat nejzákladnější funkce počítače ( zapnou,vypnout,práce s myší )



Nebát se poţádat o pomoc,radu.



Přizpůsobit se společenství,projevovat zájem o spolupráci.



Umět,to co proţívá,vyjádřit slovně,výtvarně,pohybově,mimikou.



Spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměřění.



Chápat,ţe kaţdý vypadá jinak,jinak se chová,něco jiného umí.



Uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství,vztahy mezi pohlavými,úcta ke stáří.



Vnímat odlišnosti mezi dětmi,lidmi.



Vyjadřovat se zpěvem,hrou na rytmické a melodické nástroje.



Uvědomovat si,ţe svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý.



Mít poznatky o planetě Zemi ,o existenci jiných zemí a národů .



Vědět,ţe se stále něco děje,ţe všechno kolem plyne,vyvíjí se,proměňuje.



Být citlivý k přírodě.

Věkové složení dětí :

4,5 – 7 let

Časový rozsah : 1 týden
Vzdělávací nabídka
Vyprávění o planetě Zemi
Zkoumání globusu, map, pouţívání lupy
Pracovní listy s tématem
Pohybové hry s námětem zvířata z různých světadílů
Objevování vlastností písku, vody, kamenů-pokusy
Výtvarné vyjádření krajiny - Zemi
Nácvik písní k tématu
Hledání v encyklopedii, předčítání v pasáţi, které si děti vyberou
Beseda s dětmi-jak můţeme chránit zemi Den Země odpad, šetření energiemi
Seznámit děti s mapami, světovými stranami, kompasem
Co můţeme vidět na obloze-návštěva Planetária v Teplicích

Grafomotorika
Konstruktivní stavebnice
Zdravotní cvičení s různým náčiním

KVĚTEN
Jaro se probudilo.
( tématický celek )
Maminko zlatá,maminko moje.
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :
Cílem IB je rozvíjení pozitivního a sociálního vztahu k rodině,vytváření základů správného
rodinného vztahu,veřejné vyjadřování lásky a úcty k svátku maminek.
Vzdělávací cíle :

-

vytváření zdravých životních návyků a postojů

* rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
schopnost navazování a rozvíjení vztahů dětí k druhým lidem
* schopnost žít s ostatními lidmi,dětmi a přizpůsobování se
* posilování pocitu sounáležitosti – kooperativní činnosti
* rozvíjení lásky k domovu
Očekávané kompetence :
K učení

-

získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

K řešení problémů

-

řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti

Komunikati vní

-

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky,pocity a nálady různými

prostředky ( řečovými,výtvarnými,hudebními )
Sociální a personální -

domlouvat se mezi sebou,respektovat právo na soukromí jedince

Činnostní a občanské -

spoluvytváří pravidla společného soužití mezivrstevníky,

rozumí jejich smysly a chápe potřebu je zachovávat
Očekávané výstupy :
*

-

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů(zvuky,tóny, tvary, chutě ,vůně a hmat)

*

učit se nová slova,sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slovech

*

vnímat,že je zajímavé dovídat se nové věci,prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

*

uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky,projevovat dětským způso –
bem,co cítí

*

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému,uznávat stejná práva druhých a

*

respektovat je

*

chápat,že každý má ve společenství lidí svá práva,svou roli

Konkretizované výstupy



Doprovázet pohyb zpěvěm.



Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a melodickými nástroji.



Udrţovat pořádek,dbát na vnější upravenost.



Vnímat jednoduché písně,rozumět jejích obsahu,rýmy,popěvky.



Rozlišit zvuky a známé melodie z pohádek.



Soustředěně sledovat divadelní představení..nenechat se rozptýlit.



Experimentovat s výtvarnými netradičními materiály.



Chápat obrázkové čtení.



Experimentovat..některé problémy řešit cestou pokus – omyl.



Respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých.



Projevovat zájem o spolupráci.



Umět to,co proţívá vyjádřit slovně,výtvarně nebo pohybově.



Respektovat dospělého ,komunikovat s ním vhodným způsobem.



Vyuţívat neverbální komunikaci (úsměv,gesta)



Uvědomit si vztahy mezi lidmi.



Pochopit funkci rodiny a jejich členů.



Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin –rodina,MŠ a umět jim



přizpůsobit své chování.
Mít poznatky z nejrůznějších oblastí ţivota (poznatky o přírodě,ţivé-neţivé,o lidech,o jejich



Ţivotě)
Uvědomovat si,ţe svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vţdy



šťastný.
Uvědomovat si,ţe člověk a příroda se navzájem ovlivňují

Věkové složení dětí :

4,5 – 7 let

Časový rozsah :

2 týdny

Vzdělávací nabídka :
* přibližovat u upevňovat dětem strukturu rodiny-Hra ,,Kdo se mnou bydlí doma“
* hry na rodinu –aktuální využívání situace (…jak budu vychovávat miminko,jak pomáhám mamince,co dělá
doma tatínek,……)
* sluchové hry (počáteční a koncové hlásky)
* hry se slovy –komunikace s partnerem(kamarádem) ,,Jak se bude jmenovat naše miminko?“-využití kalendáře
* četba příběhů na téma ,,Odkud se bere rodina“
* recitace a nácvik tématicky zaměřených básniček
* vytváření barevné kompozice z květin(časopisy) fantazie dětí ,,Obrázek pro maminku“
* námětové výtvarné činnosti(kreslení ,malování) dle výběru učitelky a dětí
* procvičování jemné motoriky - práce s keramickou hlínou,modelínou,pískem
* tělovýchovné chvilky-využití nářadí,náčiní,židlí,stolů,prolézaček ,přírodního materiálu(nejen ve vnitřním ,ale i
vnějším prostředí – dle počasí)
* vyjádření svých prožitků pomocí hudby a zpěvu – písničky jarní,pro maminku,písničky
rytmické (využití rytmických nástrojů)
* nácvik nové písně dle výběru učitelky
* procvičováni matematické gramotnosti – tvoření skupin,hra s čísly,pracovní list
* grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky,grafomotorické listy dle plánu
* relaxační cvičení a chvilky (šátky)
* při pobytu venku upozorňovat na správné a bezpečné přecházení vozovky,dodržovat

KVĚTEN
Jaro se probudilo.
( tématický celek )

Co ukrývá louka.
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :
Cílem IB je podpora a vytváření kladného vztahu k přírodě.Učit děti všímat si drobných
živočichů a hmyzu a respektovat,že jsou tito živočichové malí a zranitelní.
Vzdělávací cíle :

-

rozvoj a užívání všech smyslů

* rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
* posilování přirozených poznávacích citů
rozvoj poznatků,schopností a dovedností umožňujících pocity,získané dojmy a prožitky
vyjádřit
* vytváření prosociálních postojů (tolerance,respekt,přizpůsobivost)
* vytváření povědomí a vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou
*rozvoj pohybových dovedností
Očekávané kompetence :
K učení

-

dítě experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů

K řešení problémů

-

uvědomuje si,že svým chováním,aktivitou a iniciativou může danou situaci ovlivnit

Komunikati vní

-

dítě přemýšlí,vede jednoduché úvahy,umí je vyjádřit

Sociální a personální -

samostaně rozhoduje o svých činnostech,umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Činnostní a občanské -

chápe,že každý má ve společném životě své místo a svou roli

Očekávané výstupy :
-

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v různémém prostředí

*

formulovat otázky,odpovídat,hodnotit slovní výkony,slovně reagovat

*

vnímat,že je zajímavé dovídat se nové věci,prožívat radost ze zvládnutého
a poznaného

*

poznat a pojmenovat většinu toho,čím je obklopeno

*

mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka,uvědomovat si,že způsobem,jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají,ovlivňují zdravé životní

*

prostředí

*

chápat,že každý má ve společenství lidí svá práva,svou roli

Konkretizované výstupy


Pohybovat se koordinovaně a jistě,a i to v různém přírodním terénu ( v lese,v písku,…)



Kreslit,malovat,modelovat,stříhat,lepit.



Samostatně se oblékat,svlékat,obouvat,zapnout konflíky,zipy,zavázat tkaničky



Poznat a vyhledat slova protikladného významu(antonyma),podobného významu (syno-



nyma),stejně znějící a slova různého významu (homonyma)
Zaregistrovat změny ve svém okolí (změny v přírodě)



Záměrně si zapamatovat a vybavit si proţité příjemné i nepříjemné pocity viděné třeba na



procházce (květiny,hmyz,stromy)
Spontánně vyprávět záţitky ze svého okolí,či co dítě proţilo



Rozlišovat roční období a jejich typickéznaky



Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (od největšího k nejmenšímu



Projevovat zájem o nové věci



Projevovat zájem o spolupráci



Přijmout povinnost,sousředit se na činnost a samostatně jí dokončit



Umět spolupracovat s dospělými



Spoluopracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření



Odmítnout komunikaci,která je dítěti nepříjemná



Spoluvytvářet prostředí pohody



Podřídit se rozhodnodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu



Vyjádřit a zhodnotit proţitky (co se líbilo,co ne,co a proč zaujalo )



Zobrazovat přírodu reálnou i fantazijními různými výtvarnými prostředky



Mít poznatky z nejrůznějších oblastí ţivota a poznání,podle toho s čím se v praxi potkává



(příroda ţivá-neţivá,přírodní jevy)
Uvědomovat si,ţe člověk a příroda se navzájem ovlivňují,ţe kaţdý můţe svým chováním
působit na ţivotní prostředí,být citlivý k přírodě.

Věkové složení dětí :

4,5 – 7 let

Časový rozsah :

2 týdny

Vzdělávací nabídka :
* všímat si drobných živočichů a hmyzu v přírodě
* vytvářet vztah dětí k přírodě,vnímat barvy ,velikost,vůni a rozdílnost všemi smysly
* hra se slovy – přemýšlet nad obsahem slova ,věty,verše
* správné zacházení s knihou,,Encyklopedie zvířat“

* kolektivní rozhovory v komunitním kruhu
* četba pohádky nebo příběhu a lučních zvířátkách (dle výběru učitelky)
* tvořivost a fantazie – technika malby vodovými barvami na základě prožitku
* vytváření z přírodního materiálu (dle výběru učitelky)
* jemná motorika – navlékání korálků,manipulační činnosti s přírodním materiálem
(šišky,klacíky ,kamínky,písek –mravenečkova cestička)
* melodizace a rytmizace,písně k létu – pohybové vyjádření podle slov písní
* kooperativní činnosti – nácvik vystoupení pro rodiče
* přirozené pohybové vyjádření k hudbě z pohádek
* procvičování chůze se správným držením těla s využitím doprovodných pohybů paží
Ph Na zvířátka,Na motýli,Ptáčky
* zdokonalovat běh s náčiním podle hudby,pohotová reakce na signál Ph ,,Na domečky“
* procvičovat lezení a plazení různými způsoby ,,Překážková dráha“
*

matematická gramotnost – levopravá orientace ,prostorová orientace (hra s židlemi)

*

uvolňovací cviky –grafomotorické listy dle plánu

*

při pobytu venku procvičovat správné a bezpečné přecházení silnice,procvičovat znalost
dopravních značek
relaxační chvilky s hudbou ,,Dveře dokořán

KVĚTEN
Jaro se probudilo.
( tématický celek )
Maminko zlatá,maminko moje.
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :
Cílem IB je rozvíjení pozitivního a sociálního vztahu k rodině,vytváření základů správného
rodinného vztahu,veřejné vyjadřování lásky a úcty k svátku maminek.
Vzdělávací cíle :

-

vytváření zdravých životních návyků a postojů

* rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
schopnost navazování a rozvíjení vztahů dětí k druhým lidem
* schopnost žít s ostatními lidmi,dětmi a přizpůsobování se
*rozvoj pohybových schopností
* posilování pocitu sounáležitosti – kooperativní činnosti
* rozvíjení lásky k domovu
Očekávané kompetence :
K učení

-

získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

K řešení problémů

-

řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti

Komunikati vní

-

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky,pocity a nálady různými

prostředky ( řečovými,výtvarnými,hudebními )
Sociální a personální -

domlouvat se mezi sebou,respektovat právo na soukromí jedince

Činnostní a občanské -

spoluvytváří pravidla společného soužití mezivrstevníky,

rozumí jejich smysly a chápe potřebu je zachovávat
Očekávané výstupy :

-

*

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů(zvuky,tóny, tvary, chutě ,vůně a hmat)

*

učit se nová slova,sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slovech

*

vnímat,že je zajímavé dovídat se nové věci,prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

*

uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky,projevovat dětským způso –
bem,co cítí

*

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému,uznávat stejná práva druhých a

*

respektovat je

*

chápat,že každý má ve společenství lidí svá práva,svou roli

Konkretizované výstupy



Doprovázet pohyb zpěvěm.



Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a melodickými nástroji.



Udrţovat pořádek,dbát na vnější upravenost.



Vnímat jednoduché písně,rozumět jejích obsahu,rýmy,popěvky.



Rozlišit zvuky a známé melodie z pohádek.



Soustředěně sledovat divadelní představení..nenechat se rozptýlit.



Experimentovat s výtvarnými netradičními materiály.



Chápat obrázkové čtení.



Experimentovat..některé problémy řešit cestou pokus – omyl.



Respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých.



Projevovat zájem o spolupráci.



Umět to,co proţívá vyjádřit slovně,výtvarně nebo pohybově.



Respektovat dospělého ,komunikovat s ním vhodným způsobem.



Vyuţívat neverbální komunikaci (úsměv,gesta)



Uvědomit si vztahy mezi lidmi.



Pochopit funkci rodiny a jejich členů.



Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin –rodina,MŠ a umět jim



přizpůsobit své chování.
Mít poznatky z nejrůznějších oblastí ţivota (poznatky o přírodě,ţivé-neţivé,o lidech,o jejich



Ţivotě)
Uvědomovat si,ţe svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vţdy



šťastný.
Uvědomovat si,ţe člověk a příroda se navzájem ovlivňují

Věkové složení dětí :

4,5 – 7 let

Časový rozsah :

2 týdny

Vzdělávací nabídka :
* přibližovat u upevňovat dětem strukturu rodiny-Hra ,,Kdo se mnou bydlí doma“
* hry na rodinu –aktuální využívání situace (…jak budu vychovávat miminko,jak pomáhám mamince,co dělá
doma tatínek,……)
* sluchové hry (počáteční a koncové hlásky)
* hry se slovy –komunikace s partnerem(kamarádem) ,,Jak se bude jmenovat naše miminko?“-využití kalendáře
* četba příběhů na téma ,,Odkud se bere rodina“
* recitace a nácvik tématicky zaměřených básniček
* vytváření barevné kompozice z květin(časopisy) fantazie dětí ,,Obrázek pro maminku“
* námětové výtvarné činnosti(kreslení ,malování) dle výběru učitelky a dětí

* procvičování jemné motoriky - práce s keramickou hlínou,modelínou,pískem
* tělovýchovné chvilky-využití nářadí,náčiní,židlí,stolů,prolézaček ,přírodního materiálu(nejen ve vnitřním ,ale i
vnějším prostředí – dle počasí)
* vyjádření svých prožitků pomocí hudby a zpěvu – písničky jarní,pro maminku,písničky
rytmické (využití rytmických nástrojů)
* nácvik nové písně dle výběru učitelky
* procvičováni matematické gramotnosti – tvoření skupin,hra s čísly,pracovní list
* grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky,grafomotorické listy dle plánu
* relaxační cvičení a chvilky (šátky)
* při pobytu venku upozorňovat na správné a bezpečné přecházení vozovky,

ČERVEN
Letní duhová sklíčka
( tématický celek )
Dětská přátelství
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika – vytváření přátelského prostředí bez agrese a rivality, navozovat citový vztah k mladším
kamarádům. Chápat rovnost všech lidí, dětí bez rozdílů barvy pleti , poznávat, co je to solidarita.
Vzdělávací cíle:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rozvoj a užívání všech smyslů
Rozvoj komunikativních dovedností
Posilování přirozených poznávacích citů
Rozvoj a kultivace mravního a estetického cítění a prožívání
rozvoj kooperativních dovedností
posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
vytváření povědomí o existenci ostatních kultur
rozvoj pohybových dovedností

Očekávané kompetence:



odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých



ví, ţe lidé se dorozumívají i jinými jazyky a ţe je moţno se jim učit; má vytvořeny elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku



je schopno chápat, ţe lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem



uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, ţe všichni lidé mají stejnou
hodnotu



nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Očekávané výstupy:


zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běţné způsoby pohybu v různém
prostředí (zvládat překáţky, házet a chytat míč, uţívat různé náčiní,



naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)




naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“




přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
proţívat radost ze zvládnutého a poznaného



bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování apod.



vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či
postiţenému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod


Konkretizované výstupy


Pohybovat se koordinovaně a jistě i v různém přírodním terénu



Být pohybově aktivní po delší dobu v řízené



Správně drţet tuţku



Vést stopu tuţky při kresbě



Kreslit ,malovet,modelovat,vytrhávat,stříhat,lepit



Samostatně zvládat beţné denní úkony



Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám



Umět sdělit svoje jméno,příjmení,adresu,jména rodičů,sourozenců,kamarádů,učitelek



Rozpoznat odlišnosti v detailu



Uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím



Zapamatovat si písničky,básničky a reprodukovat je,přijmout jednoduchou dramatickou úlohu



Tvořivě vyuţívat přírodní matriály,experimentovat s nimi



Pochopit význam v piktogramu



Rozlišovat základní časové údaje (noc,den ,ráno,večer,dnes,zítra,včera)



Posoudit početnost dvou souborů (o kolik je méně nebo o kolik je více,kde je stejně)



Řešit labyrinty ( sledovat cestu )



Samostatně se rozhodnout v některých činnostech



Přijmout povinnost,soustředit se na činnost a samostatně jí dokončit



Chápat a respektovat názory jiného dítěte,domlouvat se ,vyjednávat



Všímat si,co si druhý přeje či potřebuje



Uvědomovat si vztahy mezi lidmi (kamarádství,přátelství )



Rozlišovat společensky neţádoucí chování (co je leţ,nespravedlnost,ubliţování,



agresivita,vulgarismy)
Vyjadřovat se zpěvěm,hrou na rytmické a melodické nástroje,hudebně pohybovou činností



Uvědomovat si,ţe svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý

Věkové složení dětí :

4,5 – 7 let

Časový rozsah :

2 týdny

Vzdělávací nabídka
Soutěže a hry k MDD
Zhotovení dárečků k mladším kamarádům
Labyrint – pracovní listopad nácvik písně dle výběru učitelky
Poslech příběhu s dětským hrdinou
Zachytit radostnou tvář kamaráda
Bezpečná manipulace se zahradním vybavením
Hry na procvičení orientace v prostoru
Hudební a pohybové hry, nácvik na rozloučení se školkou
Procvičování grafomotoriky
Čtení obrázkových pohádek z časopisů
Společenské hry
Prohlížení encyklopedie , seznamování s různými kulturami
Hry na rozvíjení předmatematické gramotnosti

ČERVEN

Letní duhová sklíčka
( tématický celek )
Berušky se loučí
( Název integrovaného bloku )
Charakteristika :tématem IB je rozloučení s předškoláky a ukončení školního roku.Děti si zábavnou formou
osvojí poznatky o našich městech, do kterých možná na prázdninách zavítají
Vzdělávací cíle:
Osvojit si nové poznatky
Rozvoj komunikativních a řečových dovedností
Sladit hudbu s pohybem
Umět zacházet s pomůckami
Ovládat hrubou a jemnou motoriku
Respektovat práce s mapou
Pohybově ztvárnit text
Očekávané kopetence
-

učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při
zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k
výsledkům
řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaţí řešit samostatně (na
základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
zkouší, experimentuje;



dovede vyuţít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává (kníţky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)



polupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodrţuje
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

-

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
-

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

-

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově

-

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

-

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat
se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

-

proţívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaţit se ovládat své
afektivní chování (odloţit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu
apod.)

-

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby
poţádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

-

pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s
odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, ţivé tvory apod.)

Konkretizované výstupy


Doprovázet pohyb zpěvem



Znát základní zásady zdravého ţivotního stylu a o faktorech poškozujících zdraví včetně návy-



kových látek
Správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí



Rozlišit zvuky a známé melodie,rozlišit a napodobit rytmus



Zapamatovat si jednoduché taneční kroky



Dokreslit chybějící části na obrázku



Poznat napsané své jméno,podepsat se tiskacím písmem



Rozlišovat vpravo – vlevo



Chápat jednoduché souvislosti,nacházet znaky společné (vybrat všechny předměty ze dřeva,



nábytek ovoce,zelenina,dopravní prostředky-prac.listy…Co tam nepatří….
Projevovat zájem o poznávání písmen,číslic,prohlíţet si knihy,atlasy,encyklopedie.



Uvědomovat si,ţe fungování skupiny je postaveno na pravidlech souţití-respektovat je



Umět to,co proţívá,vyjádřit slovně,výtvarně,pohybově,mimikou.



Uvědomovat si,ţe svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý



Vyhledávat partnera pro hru,domlouvat se,rozdělovat a měnit role



Chápat,ţe kaţdý je jiný,jinak vypadá,jinak se chová,něco jiného umí či neumí a ţe je to



přirozené
Umět se bránit projevům násilí jiného dítěte



Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit,poprosit,poděkovat,rozloučit se



Být schopné přistoupit na jiný názor



Všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník,hrad,zajímavá stavba)



Uvědomovat si,ţe svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý



Vědět ,ţe se stále něco děje,ţe všechno kolem plyne,vyvíjí se a vnímat to jako přirozené



Všímat si nepořádku a škod,dbát o pořádek a čistotu.starat se o rostliny,zvládat drobné
úklidové práce na školní zahradě,chápat význam třídění odpadu




Věkové složení dětí :
Časový rozsah :

4,5 – 7 let
2 týdny

Vzdělávací nabídka
Výlety do okolí Skorotic
Příprava programu pro rodiče
Seznámení s knihou Český Honza
Prohlížení globusu - hlavní město Praha, okolních měst
Pohybová píseň o Berouně
Výroba zápichů do květníku
ZOO – návštěva
Pohybové hry
Použití hudebních nástrojů
Cesta za pokladem
Pozorování letních rostlin – vycházky přír. tématikou
Výlet parníkem po Labi
Využítí pozvání rodičů na jejich zvířecí farmy
Návštěva dětí v 1. třídě ZŠ
Návštěva Masarykovy nemocnice – dětské oddělení

ČERVENEC, SRPEN
Léto – „Letní radovánky“
(tématický celek)

„Co přináší léto“
(název integrovaného bloku)
Charakteristika: děti se seznamují se znaky léta, získávají poznatky o tomto ročním období, práce na zahradě,
plody, byliny, květiny, počasí, změny v přírodě, prevence úrazů a jiná nebezpečí, učí se vnímat všemi smysly,
proţívají pocit radosti a pohody
Vzdělávací cíle: vyuţívat získaných dovedností, zkušeností, vědomostí v praktických činnostech, v přírodě i v
MŠ, zacházet s běţnými předměty, hračkami, pomůckami, sportovním náčiním a nářadím, přírodní materiály,
vyuţití všech smyslů
Klíčové kompetence:
* Dítě experimentuje a uţívá přitom jednoduchých pojmů
* Orientovat se v prostoru, jak předcházet úrazům
* Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení, aktivně si všímá co se kolem něho děje
* Svoje činnosti, hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
Očekávané výstupy:
* Všímat si změn a dění v okolí, porozumět, ţe změny jsou přirozené a samozřejmé
* Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
* Být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i k věcem
* Těšit se z příjemných záţitků
* Zachytit a vyjádřit své proţitky, pocity, spolupracovat s ostatními
Časový rozsah: 4. týdny
Věkové sloţení dětí: 4,5 – 7 let
Očekávané výstupy:
* Všímat si změn a dění v okolí, porozumět, ţe změny jsou přirozené a samozřejmé
* Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
* Být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i k věcem
* Těšit se z příjemných záţitků
* Zachytit a vyjádřit své proţitky, pocity, spolupracovat s ostatními
Konkretizované výstupy
> Pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v různém přírodním terénu
> Být pohybově aktivní po delší dobu např. běhat 10 minut

> Upřednostňovat uţívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje
> znát základní zásady zdravého ţivotního stylu -např. o pozitivních účincích pohybu ,sportu, hygieny, zdravé
výţivy, pobytu v přírodě
> Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, vytvářet objekty z přírodního materiálu
> Samostatně jíst, nalít si nápoj pouţívat příbor
> Chápat jednoduché hádanky
> Poznat a vyhledat slova protikladného významu
> záměrně si pamatovat a vybavit si proţité příjemné i nepříjemné pocity( např. vyprávět záţitky z výletu)
> zapamatovat si různé zvuky hmyzu, zvířat
> znát co je škodlivé, i neovlivnitelné – vítr, déšť. záplavy, sucho, teplo
> dodrţovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
> Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
> Zvládat jednoduché úklidové práce
> Orientovat se v číselné řadě 1- 7
> dokončit hru, neodbíhat od ní
> experimentovat s materiály, tvořivě vyuţívat přírodní materiály
> rozlišovat roční období - jaro
> projevovat zájem o nové věci , - obrázkové knihy, leporela,
> orientovat se v časových údajích v rámci dne, uvědomit si plynutí v čase
> zapojovat se do činností, odmítnout neznámé dospělé
> spoluvytvářet prostředí pohodovými prostředky –kresbou malbou
> orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
> reagovat na sociální kontakty druhých dětí
> hodnotit sebe vzhledem k aktuální situaci a moţnostem
> spolupracovat při hrách
> dodrţovat společně dohodnutá pravidla
> Ctít oslavy narozenin
> Obhajovat svoje potřeby, přijímat názor druhého

Časový rozsah: 4. týdny
Věkové sloţení dětí: 2,5 – 5 let
Vzdělávací nabídka:
* Smyslové a psychomotorické hry – hra „Barevný svět“
* Příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů – zdravotní materiál, obrázky, pexesa, hra „Na lékaře“,
činnosti na zahradě v MŠ – řešení úrazových situací
* Procvičování orientace v prostoru a v rovině, cvičení na zahradě v MŠ, překáţky, průlezky, překáţkové dráhy,
procvičovat lezení, plíţení různými způsoby, skoky, poskoky, běh – start, cíl, hry s míči, obručemi, kuţelkami,
domečky, lávky, tunely, švihadla atd.
* PH „Na námořníky“, „Na procházce“, „Past na myšky“, „Na traktory“, „Na auta“
* Cvičit postřeh a vnímání hra „Kdo dřív uvidí“, jöga, dětský aerobik, zdravotní cviky, zvláštní TV
* Výtvarné vyuţití přírodních materiálů – šišky, květiny, kameny, sádra, písek, hlína, voda, různé plody, ovoce,
zelenina, křídy atd.
* Hra „Na kuchaře“ – příprava jednoduchých pokrmů, čajů, výrobky z ovoce, zeleniny, přírodnin
* Vyuţití všech smyslů – hádání předmětů „Kouzelný pytlík“
* Hudebně pohybové činnosti – vyuţití rytmických a hudebních nástrojů, klacíků, dřeva, kamenů, skleničky,
víčka atd.
* Nácvik nových písní a básní – téma léto
* Práce na zahradě – hrabání, zalévání, zametání, úklid v okolí MŠ, zahrady, sázení atd.
* Vycházka k Habrovickému rybníku, vnímání přírody, ţivočichů, počasí, krmení kachen, labutí, ryb
* Kdo ţije v trávě, u vody, v lese – lupa, mikroskop, proţitkové učení
* Sběr, sušení bylin, květin, rostlin, lisování
* Práce s knihou, časopisem, encyklopedie
* Rozvíjení fantazie – stavby z písku, tunely, garáţe, mosty, stavby z přírodnin
* Umět pojmenovat „Čím je dítě obklopeno“
* Poslech pohádek, příběhů
* Kresba, malba, grafika, lepení, stříhání, barevné kompozice, koláţe, vyrábění z látky, papíru, gumy, skořápek,
rostlin, ořechů atd.
* Učit se rozeznávat zvuky v přírodě
* Grafomotorika – pracovní listy
* Rozvoj kooperativních dovedností – hry v MŠ i v přírodě

* Sportovní činnosti – běh, chůze, soutěţivé hry, kopaná, hod míčem
* Logopedická chvilka – souvislé vyjadřování, vytleskávání rytmu, tvoření slov, slovní hádanky
* Vztah dětí k přírodě – vyuţití smyslů
* Rozdíly mezi stromy, keři – poznat ovocný strom v době kdy má plody, poznáváme ovoce, zeleninu
* Nebezpečí úrazů – vyprávění, rozhovory, důleţitá telefonní čísla „Hra na hasiče“,

