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Materiál „Konkretizované plánované výstupy“ doplňuje dokument Rámcový vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).
Konkretizované plánované výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy
v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze
považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.
Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě
činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci
předškolního vzdělávání dokázat.
S pomocí konkrétních plánovaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků
cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a
účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích
oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších „podoblastí“ rozvoje a učení
dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané
výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry
opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují
očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup.
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Struktura:

5.1.

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
 Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
 Jemná motorika, koordinace ruky a oka
 Sebeobsluha
 Zdraví, bezpečí

5.2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
5.2.1. Jazyk a řeč
 Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání,
vyjadřování
5.2.2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace







5.2.3.




Vnímání
Pozornost, soustředění, paměť
Tvořivost, vynalézavost, fantazie
Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování
Časoprostorová orientace
Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace
Řešení problémů, učení
Sebepojetí, city, vůle
Sebevědomí, sebeuplatnění
Sebeovládání, přizpůsobivost
Sebepojetí, city, vůle

5.3.

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
 Komunikace s dospělým
 Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
 Sociabilita

5.4.

Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)
 Společenská pravidla a návyky
 Zařazení do společenství
 Kultura, umění

5.5.

Dítě a svět (oblast environmentální)
 Poznatky, sociální informovanost
 Adaptabilita ke změnám
 Vztah k životnímu prostředí
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 1 DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ)
Podoblast

Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.1.1 Zachovávat správné držení těla
5.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
5.1.3 Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
5.1.4 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
5.1.5 Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

Konkretizované

-

Výstupy

-

postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu
vnější kontroly
běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze
vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu
otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace
zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí
užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky,
odrážedla)
pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém
přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku)
přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či
pokynů
pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při
hře 2 minuty a více)
být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více)
v řízené i spontánní aktivitě
pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách,
při chůzi, při rytmických činnostech)

Podoblast

Jemná motorika, koordinace ruky a oka

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.1.7 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
5.1.14 Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,
pomůckami, nástroji a materiály
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Konkretizované

-

Výstupy

-

-

upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či
v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje
tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený,
s uvolněným zápěstím
vést stopu tužky při kresbě, apod.
napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary,
popř. písmena
pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek,
navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku)
zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony
s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem,
štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírempřekládání, textilem, modelovací hmotou)
kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit,
vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
zacházet správně s jednoduchými rytmickými a
hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem,
chřestidly)

Podoblast

Sebeobsluha

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.1.8 Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické
a zdravotně preventivní návyky
5.1.9 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

Konkretizované

-

Výstupy
-

pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné
běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a
splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat
kapesník)
samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky,
zipy, zavázat tkaničky
samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř.
polévku, používat ubrousek
postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
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Podoblast

Zdraví, bezpečí

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.1.10 Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní
pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
5.1.11 Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí
5.1.12 Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního
pohybu a zdravé výživy
5.1.13 Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví
a bezpečí
5.3.13 Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými
osobami

Konkretizované

-

Výstupy
-

-

-

-

pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích
částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní
orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)
mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních
proměnách
znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o
pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy,
činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o
faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek
uvědomovat si, co je nebezpečné
projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám
chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí
(např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti,
v přírodě)
znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na
ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné
signalizaci)
vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné,
kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)
bránit se projevům násilí
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ)
Jazyk a řeč
Podoblast

Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování,
dorozumívání

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.2.1.1 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
5.2.1.2 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
5.2.1.3 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,
pocity, ve vhodně zformulovaných větách
5.2.1.4, 5.2.1.7 Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně
reagovat
5.2.1.5 Domluvit se slovy
5.2.1.6 Porozumět slyšenému
5.2.1.10 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
2.1.11 Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti

Konkretizované

-

výstupy

-

-

-

-

-

spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových
pohádek nebo pohádek z médií
vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně,
gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a
intonaci hlasu
znát většinu slov a výrazů běžně používaných v
prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení,
adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek,
rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti
známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají
vzdálenějšího světa)
mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená
slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší množství
slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a
jevy ve svém okolí
používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad,
mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity,
prožitky
dodržovat pravidla konverzace a společenského
kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat
druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat
řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku,
samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět
komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)
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-

-

-

-

dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat
gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na
neverbální podněty)
sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu,
vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně
správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh
pokračovat
předat vzkaz
chápat jednoduché hádanky a vtipy
poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit
chybějící slovo rýmu
poznat a vyhledat slova protikladného významu
(antonyma), podobného významu (synonyma), stejně
znějící a slova různého významu (homonyma)
rozkládat slova na slabiky
vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova
rozlišit krátké a dlouhé samohlásky
znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je
možno se jim učit
vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce

Poznávací schopnosti
Podoblast

Vnímání

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.1.6 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
5.2.2.1. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
5.2.2.5. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

Konkretizované

-

Výstupy
-

-

zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a
rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi,
na obrázku)
rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit
rytmus
sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky
ve slovech
rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary,
základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené
(oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny
aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné
specifické znaky
správně reagovat na světelné a akustické signály
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-

-

rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a
doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit
v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit
puzzle, hrát pexeso, domino, loto)
odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické
znaky předmětů, osob, zvířat
rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané,
sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin)
rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu
povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost

Poznávací schopnosti
Podoblast

Pozornost, soustředěnost, paměť

Očekávané výstupy

5.2.2.2 Záměrně se soustředit a udržet pozornost

Z RVP PV

5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její
dokončení
5.2.2.10 Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat
a vybavit

Konkretizované

-

Výstupy

-

-

-

soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu,
divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní
představení a následně ho reprodukovat), nenechat se
vyrušit – neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např.
vyřešit labyrint)
dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost
udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím
zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché
básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout
jednoduchou dramatickou úlohu
zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i
nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu),
viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce),
slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii)
pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché
stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus,
zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě Pexeso)
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-

-

zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných
předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i událostí – kroky,
dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii
(zvuky hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky,
pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký
rytmický celek
uplatňovat postřeh a rychlost

Poznávací schopnosti
Podoblast

Tvořivost, vynalézavost, fantazie

Očekávané výstupy

5.2.2.13 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či
dramatických)

Z RVP PV
Konkretizované

-

Výstupy

-

-

-

-

rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a
fantazie
spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých
vyprávění, či co dítě prožilo příjemného i nepříjemného
vyjadřovat fantazijní představy
dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou
variantu)
vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle
obrázků, s dopomocí otázek atd.)
vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický
doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké dramatické
scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní
činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii)
tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a
výtvarných činnostech, experimentovat s materiály,
poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé
plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné
účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.)
s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy,
zapouštět barvy do klovatiny)
dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek,
vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit
dle vlastní představy, např. stavby z kostek
navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …)
experimentovat s výtvarně netradičními materiály
využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
improvizovat a hledat náhradní řešení
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Poznávací schopnosti
Podoblast

Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování

Očekávané výstupy

5.2.2.5 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

Z RVP PV

5.2.1.16 Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich
významu a funkci

Konkretizované

-

Výstupy
-

-

-

-

-

rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a
značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit
obrázkové čtení)
pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve
skupině, v hromadném dopravním prostředku, znát význam
elementárních dopravních značek a označení nebezpečí
(elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody
atd.)
rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou
(např. zná některé číslice, písmena, dopravní značky)
sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva,
případně v dalších směrech, jmenovat objekty zleva
doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést
čáru zleva doprava, shora dolů
objevovat význam ilustrací, soch, obrazů
poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem
svým jménem, popř. graficky označit své výtvory (např.
použít nějaký symbol)
napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá,
čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh, čtverec, obdélník,
trojúhelník atd.)
napodobit některá písmena, číslice
poznat některé hudební znaky

Poznávací schopnosti
Podoblast

Časoprostorová orientace

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.2.2.9 Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
5.2.2.10 Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat
v čase

Konkretizované

-

rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru
s oporou o nějaký předmět
11

Výstupy

-

-

rozlišovat a používat základní prostorové pojmy
(např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř,
vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu,
vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a
těchto pojmů běžně užívat
rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed
orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
orientovat se v časových údajích v rámci dne (např.
dopoledne, poledne, odpoledne)
rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase
(např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu)
rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich
typické znaky

Poznávací schopnosti
Podoblast

Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.2.2.8 Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární
matematické souvislosti a dle potřeby je využívat
5.2.2.4 Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit

Konkretizované

-

Výstupy

-

-

-

rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník,
obdélník
rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý
- velký, větší – menší, nejmenší – největší, dlouhý- krátký,
vysoký - nízký, stejný)
rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost
(lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)
porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla
(např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny
nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria
(např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru,
velikosti)
orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat,
že 5 je více než 4, chápat číslo jako počet prvků
posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např.
o kolik je více a o kolik je méně, kde je stejně)
chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce,
5 je kuliček)
chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a
rozdílné, porovnat, dle společných či rozdílných znaků (např.
vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat
vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek,
12

-

dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty,
rébusy a hádanky
řešit labyrinty (sledovat cestu)

Poznávací schopnosti
Podoblast

Řešení problémů, učení

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.2.2.11 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
5.2.2.12 Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
5.2.1.20 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu,
hudbu, sledovat divadlo, film
5.2.2.6 Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat
zkušeností k učení
5.2.2.7 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
5.2.3.8 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Konkretizované

-

Výstupy
-

-

-

slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché
„nápady“, experimentovat, některé problémy řešit cestou
pokus – omyl
samostatně se rozhodnout v některých činnostech
jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s
kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle
pokynů a instrukcí
vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak
by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby) a verbalizovat je
projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si
knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela), znát
některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat
v encyklopediích
verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas,
popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu,
skládá puzzle)
přicházet s vlastními nápady
projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při
neporozumění, zkoušet, experimentovat
nechat se získat pro záměrné učení
odlišit hru od systematické povinnosti
zacházet s předměty digitální technologie, využívat
nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout, práce
s myší, jednoduchou klávesnicí)
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Sebepojetí, city, vůle
Podoblast

Sebevědomí a sebeuplatnění

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.2.3.1 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní
i bez jejich opory
5.2.3.2 Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
5.2.3.5 Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci
5.2.3.11 Podílet se na organizaci hry a činnosti

Konkretizované

-

Výstupy
-

-

přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně
rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět, že
rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)
zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi
i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé
samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a
opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení
(být na ni hrdý)
respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na
pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je
umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se
rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat,
co odmítnout, čeho se neúčastnit)
snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
umět kooperovat, dohodnout se s ostatními
přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako
pozorovatel, jako spoluhráč)
nebát se požádat o pomoc, radu

Sebepojetí, city, vůle
Podoblast

Sebeovládání a přizpůsobivost

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.2.3.4 Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se
snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
5.2.3.6 Uvědomovat si svoje možnosti a limity
5.2.3.7 Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
(sebehodnocení)
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Konkretizované

-

Výstupy

-

-

reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat
vzor společenského chování, umět se podřídit)
odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je
pro ně obtížné
plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)
hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a
možnostem
přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou
skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), umět přijmout
sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se
z něho poučit
přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci
umět se přizpůsobit změnám

Sebepojetí, city, vůle
podoblast

Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení
5.2.3.12 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
5.2.3.13 Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se
ovládat své afektivní chování
5.2.3.15 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a
kulturních krás i setkávání se s uměním
5.2.3.16 Zachytit a vyjádřit své prožitky

Konkretizované

-

Výstupy
-

-

-

odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co
se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat
o pomoc)
přijmout povinnost, soustředit se na činnost
a samostatně ji dokončit
přijímat pokyny
plnit činnosti podle instrukcí
přiměřeně reagovat ve známých situacích,
umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese
projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem,
pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším,
aj.)
přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady
projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost,
náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek)
přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého
15

-

-

(radovat se, že umí píseň, básničku, ukazuje obrázek,
předvádí taneček, výrobek)
umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově,
mimikou (zážitky jednotlivé či v časové posloupnosti
jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod.,
pomocí hudby, hudebně pohybovou a dramatickou
improvizací atd.)
Rozhodovat sám o sobě (o svém chování)
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ (interpersonální)
Podoblast

Komunikace s dospělým

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.3.1 Navazovat kontakty s dospělým

Konkretizované
Výstupy

-

navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem)
spolupracovat s dospělým
respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným
způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)
obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.
rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání

Podoblast

Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.3.8 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

Konkretizované
Výstupy

5.3.9 Spolupracovat s ostatními
-

aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších
problémů (vyprávět, povídat, poslouchat,
naslouchat druhému)
- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat
se, vyjednávat
- vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat
a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat
- spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího
zaměření, být ostatním partnerem
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit
se na společném řešení /4.7.
- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla,
apod.)

Podoblast

Sociabilita

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.3.5 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat
stejná práva druhým a respektovat je
5.3.7 Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem
na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt
dohodou
5.3.10 Respektovat potřeby jiného dítěte
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5.3.6 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože
je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
5.3.4 Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná
Konkretizované

-

Výstupy
-

-

-

-

-

obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat
také názor druhého, dohodnout se na kompromisním
řešení
všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se
s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit
se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se)
chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová,
něco jiného umí či neumí a že je to přirozené
k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat
citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu,
chránit ho)
porozumět běžným projevům emocí a nálad
(např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo
naopak něčím nadšené, že má radost)
nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout
bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si
ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit
se proti tomu)
uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství,
vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří)
spoluvytvářet prostředí pohody
respektovat rozdílné schopnosti
důvěřovat vlastním schopnostem
cítit sounáležitost s ostatními
nabídnout pomoc
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 4 DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ)
Podoblast

Společenská pravidla a návyky

Očekávané výstupy

5.4.1 Uplatňovat návyky v základních formách společenského

Z RVP

chování ve styku s dospělými i s dětmi
5.4.8 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
5.4.11 Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování,
učit se odmítat společensky nežádoucí chování

Konkretizované

-

Výstupy
-

-

-

umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit,
požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení,
střídat se v komunikaci,
dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti
chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla
her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět,
umět i prohrávat
zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami,
hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby
rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je
lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita,
vulgarismy
pojmenovat povahové vlastnosti
pochopit funkci rodiny a jejich členů

podoblast

Zařazení do třídy/do skupiny/

Očekávané výstupy

5.4.2 Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě,

Z RVP

v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat
5.4.4 Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
5.4.6 Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky
plynoucí z prostředí školy

Konkretizované
Výstupy

-

orientovat se v rolích a pravidlech různých
společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola,
herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své
chování
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-

-

reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně
a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných
strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu,
akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce,
pomoci, fair play)
vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho
přizpůsobovat i své přístupy
navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své
kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství
cítit se plnohodnotným členem skupiny
projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým
kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí
být schopné přistoupit na jiný názor porozumět
potřebám druhých, přijmout společné návrhy,
podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se
společnému programu

podoblast

Kultura, umění

Očekávané výstupy

5.4.13 Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

Z RVP

5.4.14 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností
a technik
5.4.15 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně
pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i
instrumentální

Konkretizované
výstupy

-

-

-

-

pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou
produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou,
dramatickou, hudební)
vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co
a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé,
podnětné apod.)
v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu
atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit
ostatní při vnímání umění
všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník,
hrad, zámek, zajímavá stavba atd.)
zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými
výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou,
malbou, plošným a prostorovým vytvářením s
využíváním různých materiálů – viz výše)
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-

vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické
či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností
(viz výše)

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 5 DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ)
Podoblast

Poznatky, sociální informovanost

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.5.1 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
tohoto prostředí
5.5.4 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které
jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu
pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
5.5.5 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním,
kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických
zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
5.5.6 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Konkretizované

-

Výstupy
-

-

-

-

orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém
okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází,
např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař,
knihovna, hasiči, sportoviště)
zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické
situace, které se v mateřské škole opakují
rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím,
s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém
prostředí děje)
mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání
v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem
sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či
vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o
přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře
či technice)
uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na
různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy
šťastný
mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku,
hymnu, prezidenta, hlavní město, významné svátky a
události)
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-

-

-

mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát
typické znaky některých významných národů - přírodní
podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste,
nebo se pěstuje, žijí zvířata apod.)
mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o
koloběhu vody, střídání denních i ročních období a jejich
příčinách, některých planetách)
chápat základní pravidla chování pro chodce
mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici
oslav

Podoblast

Adaptabilita ke změnám

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.5.7 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí
5.5.8 Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé,
přizpůsobovat se jim

Konkretizované

-

Výstupy
-

-

zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém
okolí (např. v přírodě), proměny komentovat, přizpůsobit
oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování
vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí
se a proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v mateřské
škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění
přizpůsobovat
ctít oslavy narozenin, svátků, slavností

Podoblast

Vztah k životnímu prostředí

Očekávané výstupy
z RVP PV

5.5.10 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí
podporovat a které je mohou poškozovat
5.5.9 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se
lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
5.5.11 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

Konkretizované
Výstupy

-

znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve
spojení s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť záplavy,
teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní
prostředí
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-

-

-

uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že
každý může svým chováním působit na životní prostředí
(podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i
společenskou pohodu)
všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat
se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat
vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění
odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.
spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a
bezpečně)
být citlivý k přírodě
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I.

Integrovaný blok – JAK TO CHODÍ VE ŠKOLCE

Navrhovaná témata:
a) Já a moji kamarádi (Poznáváme jeden druhého)
b) Naše školka (prostředí MŠ, zaměstnanci, paní učitelky)
Charakteristika a záměry:
Společně se přivítáme po prázdninách, vezmeme mezi sebe nové kamarády, kteří se seznámí
s kolektivem MŠ a novým prostředím.
Vytváříme všichni nová a opakujeme již zažitá pravidla chování a vzájemných vztahů. Zejména
se seznámíme s pravidly bezpečného chování nejen v MŠ, ale i na školní zahradě a mimo
areál školy.
Postupně se seznamujeme s okolím.
Hlavní cíle:











seznámení s novým prostředím, okolím, kamarády
navazovat kamarádské vztahy, komunikovat s druhými
znát svá jména, značky, jména kamarádů a zaměstnanců
rozlišovat co máme společného a čím se lišíme
umět požádat o pomoc kamaráda i dospělého
vzájemně si pomáhat
umět se pohybovat ve skupině, orientovat se v prostoru
uvědomovat si svá práva a povinnosti
seznamovat se s prostory v MŠ
rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník

Očekávané výstupy:
-

-

Znát většinu slov běžně používaných prostředí dítěte (znát svoje jméno a příjmení,
nejstarší děti také svou adresu. Jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek,
rozumět většině pojmenování, která se týkají dítěte a známých předmětů.)
Umět vyřídit vzkaz
Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat běžné denní úkony (např. mýt a utírat
si ruce, umět používat kapesník, používat toaletní papír, splachovat toaletu..)
Samostatně se oblékat, svlékat, zapínat knoflíky a zip, obouvat se, zavazovat tkaničky
Bránit se projevům násilí
Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (v MŠ, v přírodě, na dětském
hřišti)
Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám
Poznat napsané své jméno, dokázat se podepsat tiskacím písmem (starší děti)
Poznat svoji značku
Orientovat se v časových údajích v rámci dne
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-

Reagovat na změny ve svém okolí (všimnout si změn)
Odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat
Přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci
Spolupracovat při hrách a aktivitách, být si navzájem partnerem
Rozlišovat vhodnost oslovování (tykání a vykání)
Chápat a respektovat názory jiného dítěte
Samostatně se umět rozhodnout v některých činnostech
Rozhodovat sám o sobě, o svém chování, navazovat kontakty s dospělými
Odlišit hru od systematické činnosti
Umět se přizpůsobit změnám, odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
Aktivně komunikovat s druhými dětmi bez problémů
Chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí, nebo neumí a
že je to přirozené
Spoluvytvářet prostředí pohody

Činnosti:
Námětové hry:
- Na rodinu, Na domácnost
- Co kam patří, Najdi svojí značku
Komunikativní kruh:
- seznámení s kamarádem, pravidla ve třídě, poznávání kolektivu MŠ
Písně a básně vztahující se k tomuto tématu:
- Myška tanečnice, Káčátka se batolí, Hřej sluníčko, hřej
- Hudební hádanky - Ručičky, Medvěd, Šeptavá
- Prší prší, Skákal pes, Pec nám spadla, Kočka leze dírou, Auto
- Brambora, To jsou prsty, Žába, Jablíčko, My jsme třída, To je táta
Pohybové hry:
- Na barevná auta, Na kočku a myš, Na peška, Myšičko myš, Na jelena,
- Z vody do vody, Zajíček, Na auta
- Reagovat na daný signál-změna směru x běh x pochod, cvičení ve skupinách. Využití
pomůcek – barevné květiny, kroužky, míčky
Vycházky po okolí:
- chůze ve dvojicích – najdi si kamaráda, najdi cestu zpět, hry na školní zahradě.
Výtvarné a pracovní činnosti:
- Výběr Vv materiálu (prstové barvy, tempery, vodové barvy, suchý pastel,…) a formátu
papíru
- různé techniky: voskovky, lepení, modelování.
- Můj kamarád – volná volba materiálu, volná kresba
- Tématické omalovánky – doplnit chybějící části těla, květiny, zvířata
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II.

Integrovaný blok - Barevný podzim

Navrhovaná témata:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Poklady naší zahrádky (Ovoce a zelenina - sklizeň úrody, zavařování, …)
Barevný podzim (změny v přírodě, vnímat krásy tohoto ročního období)
Poklady lesa (Stromy, keře, přírodniny)
Příprava zvířátek na zimu (jak jim pomáháme také my)
Babí léto
To je zlaté posvícení
Ochrana přírody, ekologie
Na svatého Martina bývá bílá peřina
Strašidelný rej (Halloween)

Charakteristika a záměry:
Poznáváme proměny přírody, rozlišujeme rozdíly ročního období. Vytváříme kladný vztah
k přírodě, vnímáme typické krásy barev podzimu.
Hlavní cíle:
 Rozšiřujeme poznatky o podzimu (poznávání typických znaků, ochraňovat přírodu,..)
 Vnímáme změny v přírodě
 Nenásilně vštěpujeme sounáležitost živé a neživé přírody
 Učíme se komunikovat, umět mluvit v klidu o problémech
 Vyslechnout kamaráda
 Vytvářet pohodu a přátelskou atmosféru
 Pěstovat u dětí vytrvalost při hře
 Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (nejmenší x největší)
 Osvojovat hygienické návyky, společenské návyky (poprosit, poděkovat, pozdravit,…)
 Rozvíjet slovní zásobu, dialog, recitace básní, zřetelně vyslovovat
 Seznámení s dětskou literaturou – encyklopedie, časopisy,..
 Rozlišovat a pojmenovat základní barvy
 Spolupráce při kolektivní práci
 Dodržovat kulturu stolování
Očekávané výstupy:
- Kreslit, malovat, stříhat, lepit, modelovat
- Seznamovat se s výtvarně netradičními materiály
- Používat jednoduchá souvětí, umět vyjádřit nápad, myšlenku, dávat najevo své pocity,
prožitky
- Zapamatovat si a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity a zážitky, viděné
(květiny, stromy), slyšené (rytmus, melodii)
- Vyjádřit a zhodnotit prožitky
- Cítit se plnohodnotným členem skupiny, podporovat sebevědomí dětí
- Chápat běžné projevy emocí a nálad
- Umět se vcítit do druhého
- Spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)
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-

Zacházet šetrně s vlastními i cizími hračkami, knížkami, pomůckami a věcmi denní
potřeby
Rozlišovat a pojmenovat roční období i jejich typické znaky
Být citlivý k přírodě
Uvědomit si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním
působit na životní prostředí
Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si změn, proměny okomentovat, přizpůsobit
oblečení

Činnosti:
Námětové hry:
- Na zahradníka, Na obchod, Na květinářku (procvičit názvy ovoce x zelenina),
ochutnávka ovoce a zeleniny, Na farmu
- pexeso, puzzle, společenské hry u stolu
- Modelování ovoce x zelenina
- Poznání barev
Básně a písně:
-

Pod naším okýnkem, Koulelo se koulelo, Šel zahradník do zahrady, Vyletěl si pyšný
drak, Prší, prší, Travička zelená, Foukej, foukej větříčku, Jablíčko se skutálelo, Měla
babka, Leze ježek, Vlaštovičko leť, Pod dubem za dubem, Metla liška, Okurčička,
Červíčka, Padá listí, Hruška, Drak, Strašidýlko Emílek, Cib cib cibulenka, Vzal si mrak,
Proč – proč- proč, Já do lesa nepojedu

Pohybové hry:
- Na zajíčka, Leze ježek leze v lese, Zajíček své jamce, Na peška, Na palečka a obra,
Na vítr a sluníčko, Slepovaná, Vybíjená
- zařadíme cvičení dvojicích, u starších dětí závody ve družstvech
- Cvičení v daném tvaru – kruh, zástup, řada
- Chůze po lavičce, vis na žebřinách, přeskok kozy, dětská jóga – zvířátka
- Posilovat postavení v řadě (předposlední, poslední,…)
Pracovní a výtvarné činnosti:
- modelování: ovoce, zelenina a houby, sbírání přírodnin a jejich využití.
- Zvířátka z kaštanů, žaludů, nalepování listů, navlékání šípků, mačkání, lepení,
vytrhávání měkkého papíru- jablíčka, ježeček, brambory v pytli
- starší děti: skládání a překládání papíru – draci
- malování vodovými barvami: mísa s ovoce – zavařujeme
- Podzimní strom – přírodniny, Les x Otesánek
- Obtisk ruky, máčená křída v mléce, obtisky listů
- výroba strašidýlek, papírové posvícenské koláče, obtiskování ovoce, zelenina
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Komunikativní kruh:
- Barvy na podzim, Proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin,
- Příprava zvířátek na zimu, Co roste na zahradě x v lese x volně v přírodě
- Jak se oblékáme, Nebezpečí v přírodě – jedovaté plody (houby, keře..)
- seznámení s lidovými tradicemi – POSVÍCENÍ
- rozhovory o počasí – změna, jak se oblékat,…
- rozdělit podle obrázků ovoce – zelenina, rozdíl mezi stromem – keřem
Pobyt venku:
-

Sběr přírodnin – kaštany, žaludy, šípek, listy, šišky
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III.

Integrovaný blok – Kdo vlastně jsem

Navrhovaná témata:
a)
b)
c)
d)

Já a moje rodina
Já a moje tělo
Ve zdravém těle zdravý duch
,,Ten umí to a ten zas tohle“ (řemesla a povolání)

Charakteristika:
V tomto bloku si budeme společně povídat o tom, kdo patří do naší rodiny a kdo co dělá. Vést
děti k uvědomování si svého lidského těla. Obecně vést děti ke zdravému životnímu stylu.
Nenásilně se budeme seznamovat s různými profesemi, zejména s těmi, se kterými se děti
setkávají: Lékař, učitel, řidič, opravář…
Hlavní cíle:
 poznávat hodnoty lidské práce – vysvětlit co je všechno práce, proč musíme pracovat
 rozlišovat členy rodiny – máma – táta – babička – děda – strejda – teta,….
 učit se spolupracovat při hře, práci,… vyslechnout názor kamaráda, správné řešení
problému – neubližovat si.
 poznávat význam rodiny a školy
 uvědomovat si, že lidská činnost může naše prostředí chránit a zlepšovat, ale také
poškozovat a ničit
 vésti ke komunikaci s dětmi, dospělými
 respektovat základní pravidla chování v MŠ, venku a u vozovky
 snažit se chápat základní číselné a matematické pojmy
 orientovat se v číselné řadě
 rozlišovat a pojmenovat nejznámější profese
 rozvíjet vzájemnou komunikaci mezi učitelkou a dítětem
 soustředit se na poslech textu


Posilovat psychickou a fyzickou zdatnost



Poznávat nenásilným přiměřeným způsobem části lidského těla



Rozvíjíme a posilujeme smysly



Rozvíjet jemnou i hrubou motoriku



Vytváříme zdravé životní návyky a postoje vedoucí ke zdravému životnímu stylu



Učit se koordinovat vztahy, rozvíjet schopnost vytvářet své pocity, dojmy, prožitky



Osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí



Umět poznat a pojmenovat části lidského těla – co si oblékám, jak předcházet
nemocem
Určovat pravou a levou stranu, první – poslední,…
Posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (vědět, že 6 je více než 5)
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Hygiena – osvojovat návyky
Samostatně jíst, správně použít příbor, rozvoj sebe-obsluhy

Očekávané výstupy:
- Udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech, rozvíjet a obohacovat hru podle
své fantazie,
- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
- Postarat se o svoje osobní věci, hračky, pomůcky
- Řešit labyrinty
- Udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
- Mít poznatky o narození, růstu a vývoji těla a jeho základních životních funkcích
- Dokreslit chybějící části obrázku
- Napodobit některá písmena a číslice
- Samostatně plnit jednoduchý úkol
- Přijímat pobyt v mateřské škole jako přirozenou součást života (uvědomovat si, že
rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)
- Nebát se požádat o pomoc, radu
- Zapojovat se do činnosti, komunikovat s dětmi i se známými dospělými
- Spolupracovat s dospělým, respektovat ho, komunikovat s ním vhodným způsobem
- Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, atd.)
- Uvědomovat si vztahy mezi lidmi (kamarádství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří)
- Vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické a hudební nástroje, hudebně
pohybovou činností
- Správně držet tužku, štětec
- Upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech
- Rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (struktura povrchu, tvar, materiál, počet,
velikost)
- Pracovat se stavebnicemi, skládankami, navlékat korálky, zavázat kličku
- Znát základní zásady zdravého životního stylu (pohyb, sport, hygiena, zdravá výživa,
odpočinek, pobyt venku, otužování) a o látkách poškozujících zdraví včetně
návykových látek
- Samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj
- Uplatňovat postřeh a rychlost
- Být pohybově aktivní po delší dobu v řízené i spontánní aktivitě
- Běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze
- Zvládat nižší překážky a různé druhy lezení
- Obracet se na dospělého o pomoc, radu
- Pojmenovat viditelné části těla a některé vnitřní orgány
- Používat gesta a udržet oční kontakt
- Rozlišovat známe chutě, vůně a zápachy
- Sluchem rozlišovat slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech
- Přicházet s vlastními nápady
- Vymýšlet nová řešení nebo alternativní k těm běžným
- Plnit činnosti podle instrukcí
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- Vyhledat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit si role, hru rozvíjet a
obohacovat
- Projevovat zájem o nové věci, zkoušet, experimentovat
- Rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlnost,
ubližování, agrese, lhostejnost, vulgarismy
- Znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i
neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí
Činnosti:
Námětové hry:
- Na lékaře, Na prodavače, Na kadeřníka, Na rodinu, Na rybáře, Na stavbaře,
Na učitele, Na zahradníka, Na maminky, Na policii
- pantomima – co děláme doma - jak si hrajeme, odpočíváme, pomáháme rodičům
profese (kuchařka, uklízečka, lékař, zedník, prodavačka,….)
- ,, Na lékaře, třídění obrázků – části lidského těla, oblečení
- Nemocná panenka – puzzle, hledání rozdílů (dobře x špatně)
- Co bolí Kubíčka
- Polámaný panáček – panenka
- Co vidíš na obrázku? (denní potřeby – hygienické, oblečení… popis)
- Obchod ovoce a zelenina
- Na lékárnu
Pohybové hry a motivační cvičení:
- cvičení s míči, kostkami, na žebřinách,
- procvičení rovnováhy, lavička, lano
- házení, chytání míče
- přeskakování nízkých překážek
- cvičení na žíněnce- kotoul vpřed, převal…
- taneční improvizace při hudbě, opičí dráha, pantomima
- Auta – barevné kruhy, praporky
- Schováme si ramena, kolena, lokty. Myška tanečnice, Každá ručka, Na sochy,
Pozor bacil,
- Přeskok přes švihadlo
- Lezení v podporu dřepmo určeným směrem
- Jednoduchá překážková dráha
Písně a básně:
- Pec nám spadla, Dělání, dělání, Maminčiny oči, Paleček a jeho kamarádi,
Pekař peče housky, Skákal pes, Táto, mámo v komoře je myš.
Každá ručička má prstíčky, Kočka leze dírou, Pekla vdolky, Prsty, Muzikantská rodina,
To je máma to je táta, My jsme třída sluníček
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Komunikativní kruh:
- umět říci co se nám líbilo, povedlo či naopak, ale také objasnit co proto uděláme, aby
se to zlepšilo.
- Můj dům, kdo je nejmladší x nejstarší
- Jak se zapojuji do domácích prací
- Rozhovory o činnostech v MŠ, ale také na téma moje rodina, můj dům, co je to
„doma”, kdo je nejmladší x nejstarší
- kde rodiče pracují, co tam dělají, jak pracují zaměstnanci naší školky: učitelka,
uklízečka, kuchařka.. Rozhovory na téma „Čím bychom chtěli být?”
- rozhovory: co děláme celý den, proč si čistíme zoubky, češeme, myjeme,…
- Rozhovory nad obrázky, knihami a Encyklopediemi – rozšiřování poznatků
o lidském těle a jeho částech.
- Smysly – sluchová cvičení (využití CD)
- Zdravá výživa – zdravé x nezdravé potraviny - proč bychom měli jíst zdravě
- Kdo je lékař, jak nám pomáhá, co je lékárna, povídání co je bacil a jak nám může
ublížit
- Opakování ovoce a zeleniny
Pohádky:
- O Karkulce, O Budulínkovi, O veliké řepě, O Smolíčkovi… rozbory dějů, jaká plynou
ponaučení, dokončení dějů: Co by se stalo kdyby..
Pracovní a výtvarné činnosti:
- Kelímek – práce s papírem
- Korálky pro maminku – modelování
- Čím budu, až budu velký – voskovky, pastelky
- Můj kamarád – malba, lepení
- Můj pokojíček
- Můj dům – lepení, vybarvení, dokreslení chybějící části
- Tématické omalovánky
- Maminka – tatínek – portrét
- Vystřihovánky – správný úchop nůžek
- otisky: ruce, nohy, obkreslování postavy, dokreslován chybějících částí
- portrét - ,, můj kamarád´´ - snažit se nakreslit kamaráda s nejvíce detaily
- autoportrét - ,, to jsem já´´ - vystihnout rysy obličeje
- Grafomotorická cvičení – doplň, co na těle chybí
- Polámaný panáček – sestavení těla
- Bacil – práce s netradičním materiálem – brčko (zapouštění barvy do mokrého
podkladu)
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IV.

Integrovaný blog – Kouzelný čas vánoční

Navrhovaná témata:
a) Čertů my se nebojíme
b) Adventní čas (zvyky, tradice, dopis pro Ježíška)
c) Kouzlo Vánoc (besídka, zdobení stromečku, nadílka)
Charakteristika a záměry:
Seznamovat se přiměřenou formou s tradicemi a zvyky, které nás životem provázejí.
Činnosti povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, školy a přípravy vánoční
besídky, jarmarku. Budeme vytvářet klidnou předvánoční atmosféru.

Hlavní cíle:


















Přiměřeně věku rozvíjet praktické dovednosti
Rozvíjet hudební dovednosti, rytmus, slovní zásobu
Posilovat a rozvíjet vnímání, paměť, řeč
Učit se chápat vtip a humor
Posilovat vůli a sebeovládání
Řešit cesty a labyrinty
Rozvíjet tvořivost, fantazii, představivost, estetické cítění
Seznámit se s lidovými tradicemi a zvyky
Upevňovat pocit tolerance a porozumění
Rozvíjet jemnou motoriku a praktické dovednosti
Poznávat přírodní a jiné materiály
Jednoduchý problém řešit samostatně – popř. s učitelkou
Zapojit děti do vánoční výzdoby třídy
Navodit sváteční a vánoční atmosféru, pohodu
Posilovat a rozvíjet vnímání paměti a řeči
Rozvoj hudebních dovedností – dětské hudební nástroje
Projevit emoce

Očekávané výstupy:
- Přirozeně projevovat emoce (radost, smutek, strach, soucit)
- Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla soužití v MŠ i na veřejnosti
- Jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se
poradit
- Uspořádat předměty podle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu)
- Chápat jednoduché hádanky a vtipy
- Zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítávala, jednoduchou dramatickou úlohu
- Rozlišit jednoduché obrazné symboly a značky, pochopit obrázkové čtení
- Rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus
- Vyslovovat všechny hlásky správně, mluvit zřetelně, gramaticky správně,
v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu
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-

-

-

Spontánně vyprávět zážitky, co dítě prožilo příjemného i nepříjemného
Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, správně určovat věci a jevy kolem sebe
Soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru, nenechat se
vyrušit,
neodbíhat k jiné činnosti
Správně zacházet s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji
Spontánně vyprávět zážitky ze sledování pohádek (média, divadelní představení)
Tvořivě pracovat s materiály, barvami, neobvyklým materiálem
Zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a
materiály (štětcem, pastelem, tužkou, modelovací hmotou, nůžkami, papírem
překládání)
Pohybovat se rytmicky, udržet rytmus
Doprovázet pohyb zpěvem
Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého
Navazovat s dětmi vztahy, mít kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství
Snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
Mít poznatky o zvycích a tradicích
Spoluvytvářet pohodu prostředí, cítit se spokojeně, bezpečně

Činnosti:
Námětové hry:
- ,,Přijde k nám Mikuláš´´ - poznat charakterové vlastnosti Mikuláše, čerta a anděla,
tradice a zvyky.
- Na rodinu, Na obchod, Na pekařství, Na divadlo
Pohybové a motivační cvičení:
- Hod míčem – horním obloukem, hod na cíl (koš),
- Chytání míče obouruč – PH: „Na jelena”
- PH: „Na čertíky” cvičení ve dvojicích a družstvech, nácvik kotoulu vpřed na žíněnce,
- PH: „Na domečky” - cvičení s barevnými kruhy, koulovaná
- PH: „Vybíjená”, „Na mrazíky”, „Na baletky”
- Chůze po lavičce, po laně, podlézaní, přelézání, prolézání strachovým pytlem
Pracovní a výtvarné činnosti: ¨
- vybarvení a vystřižení tematických omalovánek (čert, anděl),
- Práce s netradičním materiálem – vata, badyán, hřebíček, skořice, vizovické těsto,
samotvrdnoucí hmota
- Výroba Mikuláše, čerta a anděla, vánoční přání, kapr, sněhulák, vločky,
výroba dárečků, ozdob.
- Čertův jazyk, Andílek, Rukavice, čepice, vánoční stromeček, sněhový obláček
- „Co si přeji po stromečkem” - dopis Ježíškovi
Pomoc při výzdobě třídy – vánoční řetěz, vánoční ozdoby,
Tradice: rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček, lití olova, pečení cukroví a perníčků (zdobení).
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Básně a písně:
- Zimní, Čertík, Přišel k nám čert s Mikulášem, Mik- miku ,Hudry, hudry,
- Vánoční koledy: Rolničky, rolničky, Nesem vám noviny, Pásli ovce, Tichá noc
- Básničky: Přišel kapr, Letí vločka, Sněhuláček, Válím,válím kouli, Vločka,
Zima, Běží liška, Chumelí se chumelí, Vánoční stromeček
Komunikativní kruh:
- rozhovory o charakteru postav: Mikuláš, čert, anděl
- povídání o předvánoční atmosféře, tradicích, výzdobě v MŠ, doma i venku a ve
výlohách…
- jak doma pomáháme (pečení cukroví, zdobení domova, stromečku….)
- Seznamovat děti s tradicemi a vánočními zvyky (cukroví, kapr, rozkrojení jablka,
vánoční stromek), využití všech smyslů pro navození vánoční atmosféry (pečení
cukroví, vánoček, zapálení kominíčků, svíčky, koření, koledy, rolničky, vánoční
výzdoba…), společné povídání o Vánocích (rodinné tradice, dárky,
zdobení stromečku, výzdoba oken, adventní čas…)
- Společné posezení u vánočního stromu, ochutnávka cukroví, zpívání koled, rozdávání
dárečků
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V.

Integrovaný blok – Pohádková zima

Navrhovaná témata:
a) Zimní radovánky a bezpečnost (sporty a nebezpečí)
b) Zvířátka v zimě
c) Kouzlo zimy (změny v přírodě, počasí, oblékání)
d) Kniha je můj kamarád
e) Z pohádky do pohádky
f) Hrajeme divadlo
g) Karnevalové dovádění
Charakteristika a záměry:
Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, seznámíme se se
zimními sporty a změnami počasí. Soustředíme se na přípravu předškolních dětí k zápisu
do ZŠ. Budeme putovat světem pohádek. Podněcovat dětskou fantazii a představivost,
rozvíjet řečový projev a vyjadřovací schopnosti dětí. Blok můžeme ukončit karnevalem
v maskách z pohádkových postav.

Hlavní cíle:
 Rozšiřovat poznatky o zimním počasí
 Kladný vztah ke zvířátkům, poznatky o zvířatech
 Rozvíjet poznatky o změnách v přírodě vlivem ročního období
 Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)
 Zdokonalovat a rozvíjet praktické a výtvarné dovednosti
 Rozvíjet slovní zásobu, rozvoj dialogu, dodržovat pravidla řečové konverzace - kázeň
 Podporovat správné držení těla
 Rozhovory jak se správně oblékat
 Seznámení – zdravé x nezdravé potraviny
 Osvojování hygienických návyků
 Práce s dětskou literaturou
 Příprava dětí k zápisu do ZŠ – geometrické tvary, matematická řada, lehké labyrinty,
pracovní listy, grafomotorika
 Odpovídat celou větou, mluvit hlasitě
 Chápat pojem dobra a zla
 Rozvíjet řečové a jazykové dovednosti
 Rozvíjet smyslové vnímání
 Kultivovat paměť a pozornost
 Seznamovat se s prvky dramatizace (maňásci, čepičky, loutky,…)
 Učit se vnímat význam každé živé bytosti
 Určit hlavní postavu v pohádce
 Poznávání pohádky podle obrázku, úryvku s CD
 Seřadit děj pohádky podle obrázku
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Umět převyprávět kratší text
Práce s knihou – správné zacházení,…
Rozvoj jemné a hrubé motoriky, nůžky, trhání papíru
Utužování kamarádských vztahů

Očekávané výstupy:
-

-

Rozlišovat roční období a jeho typické znaky
Slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché nápady - experimentovat
Orientovat se v číselné řadě 0 –10 porovnat více, méně, postupně i stejně
Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, správně určovat věci a jevy kolem sebe
Vést stopu tužky po dané cestě
Dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečová kázeň
Určit hlásku na začátku a postupně i na konci slova
Spontánně vyprávět zážitky ze sledování pohádek (média, divadelní představení)
Postavit se zpříma a udržet správné držení těla
Pohybovat se koordinovaně a jistě a to v nejrůznějším terénu (ve sněhu, v lese)
Zobrazovat objekty různými výtvarnými výrazovými prostředky (kresbou, malbou,
plošným
a prostorovým vyjádřením s využitím různých materiálů
Znát zásady zdravého životního stylu (co zdraví prospívá a co škodí)
Zvládat běžné činnosti i jednoduché situace, které se v MŠ opakují
Zapamatovat si krátkou pohádku, příběh a převyprávět ho
Zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh dovyprávět
Poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu
Poznat a vyhledat slova protikladného významu, podobného významu a slova
různého významu stejně znějící (synonyma, homonyma)
Pozorně se zájmem sledovat uměleckou produkci (divadla v MŠ)
Přijmout roli ve hře, umět se dohodnout s ostatními
Projevovat zájem o poznání písmen a číslic
Projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým
Sledovat očima zleva doprava, hledat první a poslední, vést čáru zleva doprava, shora
dolů
Vyprávět příběh podle obrázků

Činnosti:
Námětové hry:
- Na lékaře, Na stavbaře, Na sportovce, Na rodinu, Na ZOO, Na farmáře, Na řidiče
- DH: Koulovaná
- hry ve skupinách, rozvoj spolupráce a komunikace mezi dětmi
- omalovánky k tématu – volný styl (fix, pastel, voskovky,…)
- Na divadlo – dramatizace pohádek, použití maňásků, masek
- Na princezny, Princeznička na bále, Na království, Na knihovnu
- pracovní listy – skládání obrázků – posloupnost obrázků, procvičování barev
- hry u stolu – Skákající králíček, pohádkové domino, pexeso, kvarteto, puzzle
- navlékání korálků pro princeznu, hry v kostýmech – princezny, zvířátka
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Pohybové a motivační cvičení:
- PH: Na Mrazíka, koulovaná s papírovými koulemi, Na lyžaře,
- hry na sněhu, balanční cvičení na lavičce
- pohybová improvizace zimních sportů, překážková dráha,
- Hrátky s míčem, cvičení s tyčemi, cvičení na žíněnce- kotoul vpřed, válení sudů,
cvičení s kroužky, hod na cíl
- Hry s padákem
- Sněhurka – taneček
- pantomima – hádat pohádkové postavy
- PH: Na jelena, Na kocoura a myšky, Malé kotě, Kuřátka, Na obra a palečka, Loupežníci
- cvičení s obručemi, míčky
- motivační cvičení na pohádkovou hudbu
- cvičení s kytičkami
- karnevalová diskotéka
Písně a básně:
- četba knihy – Paní Zima (M.Lukešová), 12 měsíčků, Mrazík, Sněhurka,
- Ledové království, Vrabec v zimě, Sněží – sněží, Bude zima bude mráz, Sněhuláček,
Vločka, Zima Mráz, Rukavice, Bratři Grimmové – Paní Zima
- písničky z pohádek: Ať žijí duchové, Dělání, dělání, Ledové království, Kouzla králu, Tři
bratři, Popelka, Včelka Mája, Princezna ze Mlejna, Saxana, Šíleně smutná princezna,
Princové jsou na draka (Statistika, Hlupáku najdu tě), Okoř, Sněhurka,
- Kočka leze dírou, Měla babka, Travička zelená, Holka modrooká, Tancovala žížala,
Skákal pes, Dupy dupy dup, draka bolí zub
- Malovaná pohádka, O kohoutkovi a slepičce, Byl jeden domeček, Tři prasátka,
Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Jedna dvě Honza jde, Tři medvědi, Boudo
budko
Pracovní a výtvarná činnost:
- trhání a mačkání papíru – Sněhulák, Vločky
- modelování: Sněhulák
- výroba z papíru - krmítko s ptáčky
- vystřihování vloček, sněhuláků
- šála pro sněhuláka – práce s temperovými barvami
- rukavice – práce s bavlnou
- Co jsem dostal(a) pod stromeček – tempera, vodovky, fix, pastel,..
- tiskátka se zimními motivy
- kresba – zimní sporty
- Kulíšek, šála – prstové barvy, tempera
- zvířátka v lese – kresba, vystřihování
- kresba postavy, dokreslování
- tematické omalovánky – lékař, bacil, zvířata, zimní sporty, náčiní,..
- Papírové koruny (princ, princezna, král, královna, šašek,…)
- čepice pro večerníčka, výroba karnevalové masky
- omalovánky s pohádkovou tématikou
- kreslení zážitků z divadla
- pohádková koláž, výroba loutky, šašek, krteček, medvěd z pohádky
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Dramatizace:
- veršované pohádky – Paleček a jeho kamarádi, Tři medvědi, Boudo budko

Komunikativní kruh:
- individuální a kolektivní konverzace – vyprávění zážitků a prožitků z Vánoc
- oslava příchodu Nového roku u nás a ve světě
- pozorování změn v přírodě, krmení ptáčků a zvířat – krmítko na zahradě
- experiment se sněhem a ledem – změna teploty – tání sněhu
- rozhovory na téma zdraví a nemoc – kdo je lékař, proč k němu chodíme
- seznámení s různými druhy sportu, sportovní pomůcky, jak sportujeme na
sněhu a ledu
- komunikace mezi kamarády, vzájemně se podporovat a pomáhat
- četba pohádek a jejich následná interpretace, přiřazování obrázků k určité pohádce
- návštěva divadel v MŠ, návštěva dětí v divadle (divadlo Lampion, Brandýsek)
- večerníček a jeho pohádky
- povídání nad vlastnostmi pohádkových bytostí
- dokonči pohádku – rozvoj slovní zásoby
- popisování vzájemných vztahů mezi pohádkovými bytostmi, jaké známe pohádkové
bytosti (dobré – zlé)
- vyprávět příběh podle obrázku
- přiraď/ urči správně pohádkovou bytost do jaké pohádky patří
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VI.

Integrovaný blok – Dopravní výchova

Navrhovaná témata:
a) Doprava a bezpečnost
b) Dopravní prostředky, značky
Charakteristika a záměr:
Osvojovat si pravidla bezpečnosti dopravního provozu, uvědomovat si, že i my jsme jeho
součástí jako chodci a podobně. Poznávat různé typy dopravních prostředků.
Hlavní cíle:
 Seznámit se s různými druhy dopravních prostředků - rozlišení
 Upevňovat základní poznatky o pravidlech silničního provozu
 Seznamovat se s nebezpečím na silnicích a kolem nich (správné přecházení – terčíky,
reflexní vesty)
 Poznávat význam křižovatek, semaforů, přechodů pro chodce
 Pojmenovat a rozlišovat dopravní značky
 Objasnění pojmů – silnice, křižovatka, chodník
 Správná chůze po chodníku, nevstupovat do vozovky, dodržovat pravidla bezpečnosti
při přecházení vozovky, slušné chování v dopravním prostředku
 Přizpůsobit a provést pohyb podle vzoru či pokynu
Očekávané výstupy:
-

Rozlišovat vpravo vlevo na vlastním těle, v okolí, na podložce, na tabuli
Orientovat se v řadě (první, poslední)
Napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, starší děti i písmena
Reagovat přiměřeně dané situaci
Vědět, jak se vyhnout nebezpečí
Uvědomovat si, co je nebezpečné
Pochopit význam piktogramů (pravidla chování ve skupině, v dopravním prostředku)
Znát a dodržovat základní chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení
vozovky, rozumět světelné signalizaci)
Správně reagovat na světelné a akustické signály
Uplatňovat postřeh a rychlost
Přizpůsobit a provést pohyb podle vzoru či pokynů
Rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary
Rozlišovat a pojmenovat základní prostorové pojmy (nahoře, dole, před, za,
uprostřed, uvnitř, vysoko, nízko, daleko, blízko…)
Rozpoznat některé dopravní značky
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Činnosti:
Námětové hry:
- Na dopravu – hry s auty s vláčky, stavba silnic, kolejí, dopravní koberec, skládání
dopravních prostředků – lodička, vláček, auto, parník..
- Na průvodčího, Na automechanika
- skládání geometrických tvarů
- modely měst z krabiček, dřevěných kostek, konstruktivní hry
- skládání puzzlů – letadlo, auto, požárníci..
Písně, básně a říkadla:
- Auto, Vláček, Jede, jede mašinka, Semafor, Křižovatka
Pohybové a motivační cvičení:
- PH: Na auta – cvičení s barevnými kruhy, Na vláček, Na semafor, Barevná auta,
Jede – jede,
- Na křižovatce, Na vláček – reakce na smluvený signál, orientace v prostoru, využití
barevných kruhů
- prolézání tunelem (strachový pytel), jízda na koloběžce (na ŠZ)
Komunikativní kruh:
- Bezpečné přecházení vozovky – přechod pro chodce
- Rozhovory na téma – co by se stalo, kdyby…
- Co jezdí, pluje, létá
- Znát vybavení dopravních prostředků
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VII.

Integrovaný blok - Jaro je tu

Navrhovaná témata:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Domácí zvířata a jejich mláďata
Život na farmě všemi smysly
Exotická zvířata
Ptáci kolem nás
Co se děje v trávě (brouci, hmyz…)
Jarní louka
Těšíme se na Velikonoce
Velikonoční radovánky
Co děláme celý den
Domov, ve kterém žiji (můj dům, vesnice, město)
Náš stát (Má vlast, Česká republika)
Barvy jara
Maminky mají svátek
Rej Čarodějnic – 1. Máj
Brzy budu školákem (příprava k zápisu)
Země má svátek (ochrana přírody, vesmír)

Charakteristika a záměry:
Seznamovat se přiměřenou formou s tradicemi a zvyky, které nás životem provázejí.
Činnosti povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, školy a přípravy vánoční
besídky, jarmarku. Budeme vytvářet klidnou předvánoční atmosféru.
Hlavní cíle:


















Přiměřeně věku rozvíjet praktické dovednosti
Rozvíjet hudební dovednosti, rytmus, slovní zásobu
Posilovat a rozvíjet vnímání, paměť, řeč
Učit se chápat vtip a humor
Posilovat vůli a sebeovládání
Řešit cesty a labyrinty
Rozvíjet tvořivost, fantazii, představivost, estetické cítění
Seznámit se s lidovými tradicemi a zvyky
Upevňovat pocit tolerance a porozumění
Rozvíjet jemnou motoriku a praktické dovednosti
Poznávat přírodní a jiné materiály
Jednoduchý problém řešit samostatně – popř. s učitelkou
Zapojit děti do vánoční výzdoby třídy
Navodit sváteční a vánoční atmosféru, pohodu
Posilovat a rozvíjet vnímání paměti a řeči
Rozvoj hudebních dovedností – dětské hudební nástroje
Projevit emoce
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Očekávané výstupy:
- Orientovat se v časových údajích v rámci dne (dopoledne, poledne, odpoledne),
rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehké – těžké – nejtěžší stejně těžké)
- Rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (znát některá číslice, písmena)
- Rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (den, noc, ráno, večer,
dnes, zítra, dny v týdnu)
- Chápat jednoduché souvislosti
- Odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit
- Užívat různé pomůcky k pohybu
- Házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí
- Rozlišit dlouhé a krátké samohlásky
- Mít poznatky o své zemi (znát název státu, státní vlajku, hymnu, hlavní město,
prezidenta, významné svátky a události)
- Přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit
agrese
- Všímat si kulturních památek kolem sebe (hrad, zámek, zajímavá stavba)
- Být schopné přijmout jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společné
návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny
- Umět se rozhodnout, co dělat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se
nezúčastnit
- Vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje, vnímat to
jako samozřejmé a přirozené
- Odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat
- Zapamatovat si různé zvuky zvířat
- Pamatovat si postup řešení / např. umístění obrázků na určitém místě/
- Umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou (pantomima)
- Obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přiznávat stejná práva druhým
- Rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, větší – menší,
největší – nejmenší, dlouhý – krátký). Projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i
věcem, pomáhat druhým, mladším, starat se o zvířátka
- Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se
setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno, vysvětleno
(kultura, příroda,
o lidech a jejich životě)
- Rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
- Rozkládat slova na slabiky
- Reagovat na sociální kontakty druhých dětí
- Rozpoznat odlišnost v detailech
- Napodobit základní geometrické tvary a znaky (čára svislá i vodorovná, křížek,
vlnovka….)
- Posoudit početnost dvou projektů a určitě jejich počet do 6 (o kolik je více- méně ,
znát pojem stejně)
- Chápat, že číslovka označuje určitý počet
- Zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
- Experimentovat s výtvarně netradičními materiály, dokončit hru i rozdělanou činnost
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Činnosti:
Námětové hry:
- Na pekaře, Na cukráře, Na obchod, Na rodinu,
- Na ZOO, Na farmu, Na stavbaře, Na malíře, Na zahradníka, Na rodinu, Na rybáře,
Na obchod, Na květinářství,
- stavby města ze stavebnic (kostky, lego..)
- výroba domečků z papíru
- kam patří hračky – orientace ve třídě, vše má své místo
- vystřihování zvířátek z časopisů, volné kreslení, lepení, zvířecí pexeso
Písně, básně a říkadla:
- Hody, hody doprovody, Zajíček, Kuřátko, Beránek,
- Hřej slunéčko, Na jaře, Přišlo jaro, Zlatá brána…
- Polámal se mraveneček, Když jsem já sloužil, Metla liška pokojíček,…
- Přišlo jaro za sluníčkem, Na jaře, Táta včera na venku, Sedmikráska maminka,
- Hřej sluníčko hřej, Vozilo se na jaře, Tři housátka, Malé kotě, Na tý louce zelený,
Na jaře,
- Báseň pro maminku, Sněženka, Sýkorka, Šnečku – šnečku, Sadaři
Pohybové a motivační cvičení:
- Zajíček své jamce, hledání vajíček,
- Na zajíčka, Na ovečky, cvičení s padákem,
- Myška tanečnice, Na kočku a myš, Na zajíčka, Pan čáp, Na jelena, Na domečky, hry
s padákem, taneček vrabec a sýkorka, Na ptáčky, Na kytičky a včelky
- Cvičení na lavičce, na žebřinách, přeskok přes kozu, prolézání strachovým pytlem,
- Společné tance dětí při hudbě, cvičení při bubínku
- Soutěže ve družstvech, chůze po laně, žebříku (klenba)
- Relaxační cvičení – měkké míčky
- Protažení těla – dětská jóga
- Cvičení ve dvojicích
- Hod míčem na cíl, hod horním obloukem
- Procvičení různých druhů chůze – skoků
Pracovní a výtvarná činnost:
- výroba velikonočních dárků, výroba masek zvířátek (zajíček, kuřátko…)
- barvení a zdobení vajíček, jarní výzdoba
- setí osení a semínek
- zdobení perníčků, pletení pomlázek, velikonoční přání, velikonoční věnec, papírové
vajíčka,
- Beránek, zápich slepiček, ovečky,
- kresba x malba a dokreslování zvířátek: moje oblíbené, jaké mám doma
zvířátko - malba
- modelování, tiskátka se zvířátky…
- kresba x malba: můj pokojíček, můj dům, strom v květu, přání pro maminku, portrét
maminky, beruška, motýl, otisk prstů – mraveniště, rozkvetlá louka, jarní kytička
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-

barevný strom, ptáček, hnízdečko s ptáčky, kuřátko, kočička s klubíčkem, duha,
pavouček, květiny, veselá čarodějnice, zamilovaný šneček, srdíčko, žirafa

Komunikativní kruh:
- Poznávání písmenek na začátku slov
- Procvičování tvarů a barev
- povídání o velikonočních zvycích – pletení pomlázky, barvení vajíček, pečení beránka
- seznámení s velikonočními básněmi
- rozhovory jak doma slavíme Velikonoce
- druhy zvířat, charakteristické znaky, prohlížení encyklopedií, třídění obrázkového
materiálu…
- poslech a reprodukce pohádek o zvířátkách: O kůzlátkách, Budka v poli, Tři prasátka,
O pejskovi a kočičce, Honzíkova cesta
- rozlišení hospodářských – domácích zvířat
- co děláme celý den, předměty denní potřeby
- návštěva zajímavých míst v Kladně
- vítání jara- návrat ptactva z teplých krajin
- sledování změn počasí: jak se oblékáme
- můj domov: zřízení domu (bytu) co mám doma oblíbené, oblíbené hračky
- hygiena každý den
- rozhovory o přírodě, správné chování, typické znaky jara
- povídání o členech rodiny (maminka – svátek)
- poznat rozdíl mezi stromem – keřem
- matematická řada 0-10 – 15- 20 dle věku
- znát své jméno, rodičů a prarodičů
- seznámení s abecedou
- popisování aktivit co děláme s rodinou
- umět vyjádřit svůj názor, odůvodnit co se stalo a proč
- dokázat pojmenovat části těla
- zvládnout nakreslit postavu a základní rysy obličeje
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VIII.

Integrovaný blok – Hurá, budou prázdniny

Navrhovaná témata:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Den dětí (Děti celého světa – jiná etnika, kultury a odlišnosti)
Vodní svět (Potoky, rybníky, řeky, podmořský svět)
Hrajeme si na školáky
Hudební nástroje
Těšíme se na besídku
Letní radovánky (sporty, znaky léta)
Loučení se školkou a s předškoláky

Charakteristika a záměry:
Vštěpujeme dětem charakteristické znaky léta. Seznámení s vodním světem, kdo žije ve vodě
a co tam vše můžeme vidět.
Co nejvíce činností vykonáváme venku.
Loučení se školním rokem a předškolními dětmi.
Těšíme se na léto a na prázdniny.
Hlavní cíle:



















rozvoj - opakování hudebních, praktických a výtvarných dovedností, slovní zásoby,
řečového projevu a komunikace
rozvíjení poznatků o dětech a zvycích celého světa
osvojovat si poznatky o podpoře zdraví, bezpečí a pohody
podporovat pocit sounáležitosti s dětmi, které půjdou po prázdninách do ZŠ.
ovládat koordinaci ruky a oka – zvládnout jemnou motoriku, úchop tužky
přednes básní a písní (příprava na besídku)
rozhovory nad atlasem, mapou světa
rozvíjet slovní zásobu dětí, neostýchat se hovořit před kolektivem, dbát na výslovnost
rozšiřovat pěvecké a rytmické hudební dovednosti
rozvoj fantazie
vydržet u zvolené činnosti
oslava MDD – objasnění svátku
kolektivní spolupráce dětí, rozvoj zručnosti
barvy léta
osvojování prostorových pojmů (před, za, mezi, první, poslední, pod, nad)
osvojování (procvičování) časových pojmů
léto a jeho plody: shrnutí poznatků
změny počasí: co se změnilo, jak se oblékáme
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Očekávané výstupy:
-

Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se,
vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci
Dokončit příběh (vymyslet konec, jinou variantu)
Vnímat jednoduché písně, básně, rýmy, popěvky
Znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim naučit
Rozpoznat geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník
Mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (zvyky, stavby, oblečení, přírodní
podmínky, kde co roste, kde žijí jaká zvířata)
Mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru (střídání denních i ročních období a jejich
příčinách, některých planetách, koloběh vody)
Zacházet s předměty digitální technologie
Vyrovnávat svalové dis balance v běžném pohybu
Mít přiměřené bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči,
používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci ve
svém okolí.

Činnosti:
Námětové hry:
- Na obchod, Na zahradníka, Na rybáře, Na cestovatele
Nácvik na besídku.
Opakování básní, písní z celého školního roku tanečně-pohybových her, využití hudebních
doprovodů, CD, hry na přání…
Komunikativní kruh:
- těšíme se na prázdniny, proč máme velmi rádi léto..
- oslava dne dětí na školní zahradě:
- loučení se školním rokem a předškoláky (závěrečná akademie pro rodiče a veřejnost)
- dětské časopisy a encyklopedie – děti světa
- znaky léta, jak se oblékáme a chráníme před sluncem
- kam jezdíme na prázdniny (moře, chata. Koupaliště…)
- poznatky o tom kdo žije pod vodou, proč je voda slaná, sladká,…
- opakování básní
- co je to svět

Pracovní a výtvarná činnost:
- Život v rybníku, zmrzlina, Chobotnice, medúza
- Máme rádi zvířata – koláž
- rybičky a žabky, akvárium
- děti světa, těšíme se na prázdniny (volná kresba),
- letadlo
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Pohybová a motivační cvičení:
- delší vycházky do okolní přírody –
- cvičení, fotbal, hod na koš a na cíl, míčové hry, kresby křídami,…
- cvičení na zahradě
- oslava dne dětí na školní zahradě: soutěže, sportovní aktivity
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