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Úvod 

Při sestavování Třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen TVP PV) 
vycházíme z obsahové stránky Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen
ŠVP PV) s názvem „Barevný rok“ a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
(dále jen RVP PV). 
TVP PV třídy MŠ je plán pracovní, bude neustále konfrontován s jeho realizací a přizpůsobován 
aktuálním podmínkám, situacím a potřebám dětí. Tematické celky se každý rok obměňují, učitelky 
samy volí témata. Názvy integrovaných bloků mohou být změněny dle potřeby třídy, slova podzim, 
zima, jaro a léto v nich však zůstanou zachována. Tento plán pomáhá v průběhu vzdělávacího 
procesu zajistit, aby vzdělávací obsah odpovídal svým zaměřením i úrovní náročnosti potřebám, 
možnostem a zkušenostem dětí ve třídě. 
 

Charakteristika třídy 

Ve třídě pracuje s dětmi jedna učitelka, která nastupuje na začátku září roku 2019 na VOŠ , aby si 
doplnila potřebnou kvalifikaci v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Druhá učitelka
pracuje s dětmi v ranních hodinách od 7:00 do 7:30 a v odpoledních hodinách od 14.30 do 15:30. 
Tato učitelka má kvalifikaci v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.
Třída je věkově heterogenní. Vzdělává se zde 8 dětí ve věku od 3 do 6 let. Z celkového počtu jsou 2
děti 4-5leté a 2 děti předškolní, z toho 4 děti 3-leté. Ve třídě se 6 dětí vzdělávalo již v minulém 
školním roce a 2 děti nastoupí v novém školním roce. Celou skupinu dětí tvoří 2 chlapci a 6 dívek. 
Většina dětí se snadno sblížila a vztahy ve třídě se jeví jako dobré a přátelské. Jeden chlapec 
vyžaduje extrémně zvýšenou pozornost.
Skupinu předškoláků tvoří 2 děti, kterým budeme poskytovat zvýšenou pozornost prostřednictvím 
pracovních listů, grafomotorických cviků a individuálních činností pro všestranný rozvoj a úspěšné 
zvládnutí zápisu do základní školy a povinné školní docházky. 
Adaptační období probíhalo v celku problémů, jedna holčička měla problém s hygienickými návyky
a u druhé holčičky se projevilo problémové chování zejména v zapojování se do společných 
činností, při interakci s dětmi a nebo před spaním. 
Bylo zapotřebí sjednotit pravidla třídy a důsledně dbát na jejich dodržování.  Zdravotní stav dětí je 
velmi dobrý, nevyskytují se žádné vážnější nemoci. Žádné dítě ve třídě se zatím nejeví jako dítě 
nadané dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných. U některých dětí je zřejmá vadná výslovnost některých hlásek, proto navštěvují 
logopeda mimo mateřskou školu. Ostatní údaje o zdravotním stavu jsou k dispozici v osobních 
záznamech dětí. 
Děti se zajímají o všechny typy nabízených činností. Chlapci jeví zájem nejvíce o konstruktivní 
činnosti a hry na dopravním koberci, děvčata o tvoření a společenské hry. Děti méně využívají 
stolních her, skládaček, her pro rozvoj logického myšlení. Proto je k těmto činnostem vytrvale 
motivujeme. 

Seznam dětí:
1. Baloun Jaroslav 
2. Kůrková Jana
3. Pulcová Diana 
4. Dolejší Dominik 
5. Pokorná Amélie 
6. Zdeňková Klára 
7. Chladová Bára 
8. Pavlíková Frederika



Podmínky vzdělávání 

Věcné podmínky 

Věcné podmínky třídy jsou uspokojivé. 
Třída je umístěna ve druhém patře budovy ZŠ. Stěny v prostorách šatny, chodby a schodiště jsou 
vyzdobeny dětskými motivy. Podstatná část hraček a vybavení je umístěna tak, aby je děti dobře 
viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.
Máme jednu třídu, ve které je část se stolečky, sloužící k řízeným činnostem a svačinkám, ale i 
k individuální hře, dále část s kobercem (na kterém jsou bývají rozloženy postýlky).  Místo také 
využíváme pro komunitní kruh a skupinové kooperativní činnosti. Součástí třídy jsou hrací koutky 
(kuchyňka, domeček pro panenky, knihovna, montérský stolek).
 
Velikost prostoru herny poskytuje optimální podmínky pro pohyb dětí při pohybových činnostech.  
Vybavení třídy je vzhledem k potřebám a cílům vzdělávání dostatečné. 

K mateřské škole patří zahrada, která je celoročně hojně využívána pro sportovní a pohybové vyžití 
dětí. Třída využívá pískoviště a různé herní prvky, jako je balanční houpačka, provazový most, 
kolotoč, pružinová houpačka a skluzavka na zvýšeném terénu. K dispozici máme i zahradní domek,
kde si děti mohou hrát a kde jsou uložené různé hračky a pracovní nářadí určené především pro hru 
na písku. 
 
Organizační a psychosociální podmínky 

Průběh dne je sestaven tak, aby vytvářel optimální podmínky pro střídání hry, řízených činností, 
pohybových aktivit, pobytu venku, jídla i odpočinku. Organizační struktura dne je uzpůsobena tak, 
aby vycházela především ze zájmů a potřeb dětí. 

V ranních hodinách mají děti prostor pro vlastní seberealizaci, pro výběr her, rozloučení se s rodiči, 
individuální rozhovory s kamarády i s učiteli. Je to také prostor pro procvičování dovedností dítěte 
individuální či skupinovou formou. Od měsíce října začneme s postupným seznamováním 
anglického jazyka formou her, písniček, obrázků, pohybových říkanek, pomocným médiem bude 
počítač. Pro lepší zapamatování anglických písní je cvičíme každý den dokud si je děti neosvojí. 

V minulém roce se nám osvědčila uklízecí písnička; proto v tomto rituálu pokračujeme i v letošním 
školním roce s uklízecí písničkou novou. Stejně tak jsme obměnily uvítací básničku v ranním 
komunitním kruhu. V průběhu ranního kruhu jsme zachovaly prostor pro děti k hodnocení svých 
her a zážitků. Před začátkem pohybových aktivit pokračujeme v krátkých pohybových aktivitách, 
které si děti mohou postupem času vést samy. 
 

Organizační struktura dne 

Denní režim je pružný a vyhovuje potřebám dětí. Při plnění výchovně vzdělávacího programu jsou 
děti vedeny tak, aby byla zachována kvalitní a efektivní činnost dětí a aby byly respektovány 
individuální zvláštnosti jednotlivých dětí. 

7:00 – 8:30      Spontánní aktivity -  v průběhu her přichází děti do MŠ – Počasí a dny v týdnu – 
 Komunitní kruh

8:30 – 9:00      Tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina



9:00 – 9:30      Řízené činnosti
9:30 – 11:15    Pobyt venku
11:15 – 12:30  Hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:30 – 14:15  Pohádková chvilka, odpočinek, spánek
14:15 – 14:45 Hygiena, odpolední svačina, přesun s dětmi do družiny nebo do zahrady MŠ
14:45 – 15:30 Spontánní a didaktické aktivity, vyzvednutí dětí ze družiny nebo zahrady MŠ

Během roku jsou do činností zařazovány tradiční školní akce, návštěva kulturních zařízení a výlety, 
besedy, sportovní akce, nové školní či třídní projekty. Při většině takových akcí je dále pracováno s 
prožitkem dítěte (např. kresba toho co jsme shlédli, diskuze nebo činnosti, naplánované učitelkou). 
 
Životospráva 

Požadavky v oblasti životosprávy jsou ve třídě uspokojivě naplňovány. Jedná se především o 
pestrost a vyváženost stravy včetně pitného režimu a dostatečný pohyb ve třídě a venku. Děti jsou 
vedeny k dodržování pravidel při stolování (úprava, ubrousky, čistota okolo stolu), k hygieně 
(splachování, umývání rukou, čistota umyvadla, šetření vodou). Klademe také důraz na správné 
zacházení s příborem a jeho uspořádání. 

Nabízená strava je vcelku vyvážená a plnohodnotná. Každý den mají děti k dispozici čerstvé ovoce 
nebo zeleninu, a jsou tak vedeny ke zdravému stravování. Velký význam klademe na dodržování 
pitného režimu, který je dostatečný a nabízí dětem denně na výběr čaj nebo vodu. Většina dětí se u 
pitného režimu obsluhuje sama. Děti do jídla nenutíme, vedeme je však k tomu, aby jídlo vždy 
alespoň ochutnaly. Pozitivně děti motivujeme, v případě potřeby spolupracujeme s rodiči. 
 
Spolupráce s rodinou 

Uvědomujeme si, že spolupráce s rodinou je velmi důležitou součástí dobrých vztahů a vzájemného
fungování. Proto se snažíme s rodiči komunikovat, udržovat kontakt, pěstovat mezi sebou přátelské 
vztahy a poskytovat jim pocit důvěry.  
Rodiče se snažíme průběžně informovat o jejich dětech a o dění v mateřské škole. Poskytujeme jim 
informace o změnách ve vývoji dítěte, radíme se s nimi o výchovných postupech a dle potřeby 
nabízíme rodičům individuální schůzky či pohovory o dětech. S rodiči jednáme vždy citlivě a 
taktně, zachováváme diskrétnost a mlčenlivost. 
Rodiče jsou od začátku školního roku obeznámeni se školním řádem, s dalšími informacemi a 
nabídkou. Mají možnost nahlédnout do TVP PV, pravidelně je informujeme o obsahu vzdělávání 
prostřednictvím nástěnek v šatně a při rozhovorech. Rodičům na webových stránkách budeme  
poskytovat aktuální informace a fotografie ze společných činností s dětmi. 

Podstatnou složkou spolupráce s rodiči jsou společné akce pořádané mateřskou školou, které dávají 
rodičům pocit zodpovědnosti za spolupodílení se na chodu mateřské školy a na vzdělávání a 
výchově jejich dětí. 
Rodiče mají možnost nahlédnout do diagnostického portfolia svého dítěte a sledovat jeho vystavené
práce v šatně dětí. Usilujeme také o zapojení rodičů do vzdělávací nabídky – pomoc při organizaci 
třídní akce, nové nápady obohacující vzdělávání, plnění drobných úkolů – sběr přírodnin, 
papírových ruliček a podobně. 
 



Obsah vzdělávání 

Třídní vzdělávací program má název „S žabákem hop a skok, hrajeme si celý rok?“ Třídním 
maskotem bude vtipný žabák Oskar, který slouží k motivaci a provází děti při různých aktivitách a 
vzdělávacích činnostech. Prostřednictvím různých scének bude vstupovat do aktuálně vzniklých 
situací, témat, bude radit dětem, zadávat úkoly, řešit problémové otázky, pomáhat jim při utváření 
pravidel, rituálů, vztahů a řešení konfliktů. 

Vzdělávací nabídka vychází z šesti integrovaných bloků ŠVP PV s názvy: 

Hola, hola, žabák nás do školky volá  

Při všech vůních podzimu se náš žabák chystá na zimu  

Vánoční čas nastává  

Žabák si povídá s paní Zimou 
 
Žabák objevuje jaro  

Léto je tu, milé děti, žabák se chystá na výlety 

Integrované bloky zastřešují různá témata, která jsou pak rozpracovávaná do tematických celků. Ty 
jsou pak vybírány a následně zařazovány do vzdělávání s ohledem na podmínky a potřeby dětí, 
jejichž délka závisí vždy na zájmu dětí. Tematické celky jsou nadále rozpracovávány do plánů, 
které rozšiřujeme a prohlubujeme s ohledem na dosažené dovednosti a vědomosti dětí. Plánované 
aktivity budou navazovat na aktivity předchozí. Zaměříme se především na prožitkové učení a 
obohatíme je o poznávací delší procházky, výlety, exkurze, besedy, experimenty apod. 

Vzdělávání dětí bude také obohaceno o seznamování s anglickým jazykem. Děti se hravou formou 
seznámí se základní slovní zásobou, naučí se reagovat na základní povely. Pomocí her, písní a básní
budou zdokonalovat a prohlubovat své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce. 

Třídní cíle 

 Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možností dítěte, podporovat u dětí 
sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení, dodržovat pravidla, umět 
prohrávat, vyrovnávat svalové dysbalance, pohybovat se koordinovaně a jistě v různém terénu, být 
pohybově aktivní, podporovat radost z pohybu. 

 Rozvíjet ovládání koordinace ruky a oka, zvládat zacházení s různými předměty, pomůckami, 
materiály s uvolněným zápěstím, upevňovat podvědomí: správný úchop tužky, nůžek, správný sed, 
sklon, jistota vedení, tlak, plynulost pohybu po papíře. 

 Podporovat fantazii a tvořivost dětí dostatkem činností, experimentováním, kladením otázek a 
odpovědí a tím rozvíjet myšlenkový potenciál dětí, kognitivní a psychomotorické dovednosti, 
týmovou spolupráci, poznatky o technice, pochopení vlivu techniky na přírodní prostředí, člověka.

 Rozvíjet kladný vztah dítěte k živé a neživé přírodě, k místu, kde žijeme, pečovat o ně, znát, co 
je škodlivé a nebezpečné, zejména pak vytvářet podvědomí o významu vody v životě člověka a jak 
moci vlastním přičiněním zmírnit její spotřebu. 



 Maximální pozornost věnovat podpoře zájmu dětí o hry rozvíjející logické myšlení vyžadující 
soustředěnost, záměrnou pozornost, postup dle instrukcí, a tak vytvářet základy k učení a získávání 
znalostí-připravovat děti na roli školáka. 

 Poskytovat dětem srozumitelnou zpětnou vazbu k jejich práci, úspěchy i drobné neúspěchy se 
snažit společně řešit, hledat s dětmi možnosti, jak neúspěchům předcházet. Vést děti k spolupodílení
se na zakládání vlastních portfolií. 

 Podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň 
umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí. Zapojovat se do činností, kooperovat, 
dohodnout se, projevit zájem o spolupráci, rozhodovat sám o sobě a zároveň respektovat potřeby, 
odlišnosti druhých, chápat pojem kamarád. 

 Rozvíjet u dětí předčtenářskou gramotnost, vztah ke knize, práci s knihou, komunikativní 
dovednosti a řečový projev a tím stimulovat rozvoj řeči a kvalitu výslovnosti. Zařazovat prvky 
logopedie (dýchání, gymnastika mluvidel, rytmizace slov a říkadel, doprovodná grafomotorika, 
popěvky…). 

 Začleňovat  anglickým jazyk do jednotlivých tematických celků prostřednictvím bilingvní 
výuky.

 Využívat zahrady jako přírodní učebny, poznávacích vycházek, exkurzí, výletů k obohacení 
tematických celků a přirozenému získávání poznatků vycházejících z prožitku dětí. 

Navrhované akce

 Den stromů
 Drakiáda
 Zavírání lesa
 Mikulášská nadílka
 Vánoční nadílka
 Den otevřených dveří
 Karneval
 Otevírání lesa
 Den ptactva
 Velikonoční nadílka
 Den matek
 Mezinárodní den dětí
 Výlet k pramínku

Projekty budou tvořit přirozenou součást vzdělávací nabídky, jejich aktivity budou zařazovány do 
tematických celků. 
 



Denní rituály 

Zahájení uklízení hraček: 

       Zvonění zvonečku 
 
Uklízecí písnička: 

Pěkně jsme si pohráli, máme úkol nemalý, 
všechny hračky urovnat a pak si povídat. 
Jo jo, tak to je, tak to u nás funguje.
A když někdo nestíhá, kamarády tady má, 
společně si pomůžem ať máme krásný den. 
Jo, jo, tak to je, tak to u nás funguje. 

Děti už jsou zvědaví, co jim Oskar připraví, 
cvičení, učení, legrace, tak honem do práce.…… 

Přivítání v kruhu: 

Dobré ráno, už jsme tady, 
všichni děti dohromady. 
Velcí, malí, usměvaví, žabák Oskar taky zdraví. 
Zatleskáme, zadupáme, co je parta, dobře známe. 
A teď všichni spolu - palce nahoru! 

Narozeninové přání:  

Usazení dítěte na narozeninovou židli, přání dětí, zpěv písničky dle výběru oslavence. Společné 
malování obrázku a pečení dortu. 

Zahájení a ukončení cvičení: 

„Hop, hop, hop, hop, dřep a vztyk, máme rádi tělocvik. Hurá!“ 

 
Pravidla třídy:

Společně s dětmi tvoříme třídní pravidla, která jsou důležitá pro fungování skupiny, a postupně tato 
pravidla doplňujeme.  

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO – máme se rádi, chováme se k sobě hezky, protože jsme 
kamarádi. Každý něco umí, všichni jsme důležití. Chováme se k druhým tak, jak 
chceme, aby se chovali k nám. Umíme se rozdělit, obdarovat. Problémy řešíme 
společně. Pomáháme si. 



PUSINKOVÉ PRAVIDLO – pusinku máme na hezká slova, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat.
Když se nám něco nelíbí, řekneme to. Mluvíme slušně. Domlouváme se klidným hlasem. Můžeme 
požádat o pomoc kamaráda i dospělého. 

KAPIČKOVÉ PRAVIDLO – v umývárně šetříme vodou, pouštíme jen tolik 
vody, kolik nám stačí, a ruce si důkladně utíráme. S vodou zacházíme tak, aby 
podlaha zůstala suchá. 

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO – hračky a pomůcky si po sobě vždy uklízíme tam,
kam patří, ve třídě i na zahradě. Šetrně s nimi zacházíme. Udržujeme pořádek. 

HAJÁNKOVÉ PRAVIDLO – před odpočinkem si oblečení složíme na židličku; 
sponky, gumičky a jiné drobné hračky odkládáme. Tiše posloucháme pohádku. 
Postýlky jsou na spaní. Pyžamko si v pondělí ráno nosíme přímo do třídy. 

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO – po školce se pohybujeme tak, abychom si 
neublížili.  Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě nebo při cvičebních 
chvilkách. Když odcházíme ze třídy, oznámíme to paní učitelce. Po schodech 
chodíme vždy po jednom, držíme se zábradlí. 

OUŠKOVÉ PRAVIDLO – když jeden mluví, ostatní poslouchají. 

MYDLINKOVÉ PRAVIDLO – když jdeme na záchod, vždycky si pak umyjeme ruce 
vodou a mýdlem; stejně tak i před každým jídlem a po příchodu z venku. 

BOTIČKOVÉ PRAVIDLO – než jdeme do šatny, zouváme si boty a urovnáme si je do 
své přihrádky. Po schodech chodíme vždy v bačkorech. 



POŘÁDNÍČKOVÉ PRAVIDLO – všechno oblečení si skládáme do své přihrádky, aby se 
nám nic neztratilo. 

Evaluace 

Základní kritéria pro evaluaci TVP PV určuje ŠVP PV. Cílem evaluace TVP PV je prověřit průběh a
výsledky vzdělávání, zda jsou v souladu s celkovou koncepcí ŠVP PV, s konkrétními vzdělávacími 
cíli v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte a zda jejich průběžné uplatňování směřuje k dosahování 
dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování kompetencí klíčových. 

Evaluace je zaměřena na: projevy dětí, co děti znají, co ne, co se dařilo, co ne a proč. 
Po ukončení každého tématického celku je nutná zpětná vazba, kdy budou hodnoceny podmínky, 
organizace a stanoveny klady, zápory a východiska pro další práci. Záznamy o dětech budou 
vypracovány vždy dle potřeby, nejméně 3x ročně.  Evaluační zpráva TVP PV bude v pololetí 
provedena ústně na pedagogické radě a na konci školního roku bude zpracována závěrečná 
evaluační zpráva včetně námětů pro další školní rok. 

Integrované bloky
 
Hola, hola, žabák nás do školky volá  

Při všech vůních podzimu se náš žabák chystá na zimu  

Vánoční čas nastává  

Žabák si povídá s paní Zimou 
 
Žabák objevuje jaro  

Léto je tu, milé děti, žabák se chystá na výlety   



Hola, hola, žabák nás do školky volá  

Šel žabák do školky
Naše školka
Na představování
Pavučina kamarádství

Charakteristika integrovaného bloku

Hlavním záměrem je vytvořit dětem optimální podmínky k pobytu v mateřské škole, usnadnit 
adaptaci, pomáhat nově příchozím vyznat se v prostoru třídy i v organizaci dne. Umožnit dětem v 
případě potřeby adaptaci za přítomnosti rodiče. Individuálně pomáhat introvertním dětem s 
překonáním strachu a nedůvěry z nového prostředí. Postupně děti seznamovat s prostorami MŠ, 
organizací dne. Věnovat pozornost seznámení s lidmi, kteří v ní pracují, učiteli ve třídě a kamarády 
ve skupině. 

Východiska:
Co všechno máme ve školce a jak si hrajeme, jak a co kam uklízíme, já a moji kamarádi, kdo je 
velký a kdo menší, pomáháme si, co už všechno umíme. 

Cíle
✔ seznamování se základy sebeobsluhy, kulturních a hygienických návyků
✔ umění zacházet s běžnými předměty denní potřeby
✔ vedení  k poznání a spoluvytváření pravidel soužití ve třídě 
✔ podporování nových přátelství mezi dětmi



✔ vedení dětí k základům společenské etikety (pozdravit, poděkovat, vyjádřit omluvu, 
naslouchat a neskákat do řeči)

✔ seznamovaní s denními rituály
✔ rozvoj samostatnosti a schopnosti žít ve společenství (poznání, že každý jsme trochu jiný)
✔ směřování k tomu, aby se děti cítily spokojené a šťastné

Předpokládané části celku s nabídkou činností:

1. část: Šel žabák do školky
• motivační a situační scénky: např. O maňáskovi, který se bál jít do školky, učit se osvojovat 

si svoje místo, hygienu, stolování, pitný režim, sebeobslužné činnosti 
• co všechno máme ve školce a jak si hrajeme
• kdo je velký a kdo menší (pomáháme si)

2. část: Naše školka

• přechody činností (střídání aktivit v rámci organizace dne) 
• aktivity podporující sbližování dětí 
• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem, konstruování ze stavebnic 
• tělovýchovné chvilky a pohybové hry v průběhu dne k nastartování pravidelného cvičení 

zdravotních cviků 
• různé pohybové aktivity ve třídě i venku (hry s míči, říkadla s pohybem, hra na tělo apod.)
• příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí 
• úklid hraček 
• objevování možností her na zahradě, volné hry na zahradě, vycházky do okolí (správné 

přecházení silnice, chůze po chodníku) 
• běh se změnami směru (jednoduché honičky)

3. část: Na představování
• grafomotorická cvičení  komunitní a diskuzní kruh na téma: já, moje rodina, moje hračky, 

vztahy mezi dětmi, hodnocení sebe, druhých… 
• prosociální hry – např. Jak se jmenuješ, Kdo je můj kamarád 
• hry s hledáním shody a rozdílu 
• hra na představování
• vedení individuálních i skupinových rozhovorů, vyprávění dětí o prožitých prázdninách či 

dovolené s rodiči, cestování do jiných zemí, o dorozumívání v těchto zemích (cizí jazyky) 
• hry a činnosti ve dvojicích i ve skupině
• spolupráce s dospělým 
• konstruktivní a grafické činnosti – kreslení, malování, stříhání, lepení aj.
• hry se jmény

4. část: Pavučina kamarádství
• asociační kruhy: když se řekne „kamarád“
• poslech pohádek a příběhů podporujících vytváření prosociálních postojů
• tvorba pravidel pro soužití ve třídě (při vhodných situacích, postupně společně s dětmi), 
• vytváření piktogramů dohodnutých pravidel chování 



• řešení konfliktů vzniklých v přirozených situacích dle dohodnutých pravidel chování, řešení 
modelových situací 

• pohybové a didaktické hry s procvičením reakce na signál 

Očekávané výstupy:

➢ Dítě zná své jméno, příjmení, věk, bydliště
➢ Dítě zná svou značku a místo na ukládání osobních věcí v MŠ
➢ Dítě zná jména svých kamarádů
➢ Dítě navazuje kontakt s učitelkou i ostatními dětmi
➢ Dítě rozvíjí pozitivní city ve vztahu k sobě i ke kamarádům
➢ Dítě se orientuje v daném prostoru, zvládá zástup, řadu, základní prostorové pojmy: 

dopředu, dozadu, vpravo, mezi, pod, nad….
➢ Dítě dodržuje základní pravidla soužití
➢ Dítě umí koulet míč – jednotlivě, v kruhu
➢ Dítě umí zpívat jednoduché lidové písně
➢ Dítě naslouchá soustředěně kratším textům
➢ Dítě zná možnosti různých výtvarných materiálů
➢ Dítě se seznámilo s maňáskem



Při všech vůních podzimu se náš žabák chystá na zimu  

Houby, houby, houbičky 
Žabák zahradníkem 
Vlaštovičko, leť  
Není drak jako drak  
Stromy se chystají spát  
Kdopak se schovává v listí  
 

Charakteristika integrovaného bloku

Děti se v tomto bloku budou seznamovat s podzimním ročním obdobím, naučí se rozlišovat 
charakteristické znaky tohoto období. Budou se seznamovat s podzimní přírodou, se střídáním 
ročních období, budou sledovat změny počasí a sním spojené přírodní jevy jako je mlha, mrholení, 
jinovatka. Obeznámí se s plody podzimu, získají znalosti o velikosti, tvaru, chuti, vůní podzimních 
plodů. Při pobytu venku budou sledovat změny v podzimní přírodě  – na louce, v zahradách, 
příprava zvířat na zimu, odlet ptáků atd., budou sbírat a poznávat plody podzimu.   
Děti se také budou seznamovat s různými činnostmi v oblasti výtvarné, hudební, pohybové, 
jazykové.  
Nahlédnou i do doby minulé, do doby dinosaurů, mamutů a pravěkých lidí.

Východiska: 
Zvládnutá adaptace dětí a zažitá základní organizační pravidla, první zážitky a zkušenosti ze 
společné hry, jsme už připraveni si hrát společně, zvládneme to, nepláče už nikdo, aktuální zážitky 
dětí z lesa, hledání a sbírání hub, pozorování z podzimních vycházek, co je to les, co všechno roste 



v lese, co sbíráme a co ne, proč a nač, jak se v lese chováme, krátká říkadla a básničky s podzimní a
houbovou tématikou, pohybově rytmické i kontaktní hry, příběhy o houbách.

Cíle

✔ vzájemné seznamovaní, zapamatování si svého jména a posilování schopnosti na oslovení 
reagovat, 

✔ zapamatování si jména kamarádů i názvů hub
✔ vytvoření podmínek pro účast všech dětí ve volné i společné hře
✔ vytváření našich společných pravidel soužití a o základních návycích a sociálních 

dovednostech pro fungování v dětské skupině:
- respektovat, že každý je jiný – malý, velký, různý a každý je něčím zajímavý a něco 
dovede,
- zkoušet se společně domluvit, neodmítat zbytečně toho nebo to, co neznám-jiné dítě, jiné 
jídlo
- rozlišovat, kdy žalování je ve smyslu Něco se děje špatně a je potřeba to řešit a kdy je 
žalování s cílem ublížit – tedy zlomyslnost či pomluva (viz houby a hadovka)
- nevyhazovat bezdůvodně nikoho ze hry
- zeptat se, když něco nevím nebo tomu nerozumím

✔ získávání pozitivní zkušenosti ze společné hry s ostatními 
✔ využití přímých dětských zážitků z houbové sezóny
✔ sdílení zážitků s ostatními
✔ seznamovaní s pravidly mezilidské komunikace (mluvení, poslech)
✔ vnímání podobností a odlišností ve vzhledu, chování, jednání
✔ posilování vztahu k přírodě a eliminování nežádoucího chování v přírodě i ve školce
✔ posilování empatie a prosociálního chování
✔ vnímání podzimní přírody, barev a vůní

Předpokládané části celku s nabídkou činností:

1. část: Houby, houby, houbičky

• prostor pro volné hry ve školce i venku
• jednoduché hravé a zajímavé činnosti vycházející z dosavadní zkušenosti dětí
• seznamovací hry
• hry se slovy
• prostor pro samostatné vyřešení drobné situace jak při řízených tak i volných hrách 

(zpočátku s dopomocí)
• rozlišování barev
• lidové říkadla o lese, houbách, apod. 
• činnosti podporující vzájemné sžívání a poznávání se navzájem
• vytváření podmínek pro základní orientaci a vnímání prostoru
• využití houbových atlasů, kreslení, malování, modelování, pracovní listy, básně a písničky
• sociální hry „co mi vadí“



• houboví příběh a jeho vyhodnocování

2. část: Žábák zahradníkem

• společné sdílení podzimních objevů a zážitků
• pozorování změn v zahradě, v lese, na louce
• hry s přírodninami
• sběr přírodnin a následná práce s nimi při výtvarných a pracovních činnostech
• výzdoba interiéru přírodninami
• třídění obrázků ovoce a zeleniny
• kreslení ovoce, pracovní listy
• cvičení (běh, chůze, vyhýbání, sběr a hod do košíku)
• báseň „Brambora“ apod.
• smyslové vnímání – poznáváme tvary, vůni, velikost, barvy
• píseň „Měla babka“ apod.
• upečeme si jablečný koláč

3. část: Vlaštovičko leť

• báseň „Ptáček“
• pohybové hry s ptačí tématikou
• skoky na jedné noze, snožmo na místě i z místa
• rozhovor o ptácích, práce s obrázky ptáků, vyhledávání informací o jejich životě v 

encyklopediích 
• modelování, výtvarné tvoření

4. část: Není drak jako drak

• geometrické tvary
• lokomoční cvičení s papírovými stužkami
• písně a vytleskávání
• báseň „Foukej, foukej větříčku“

5. část: Stromy se chystají spát

• práce s knihou a obrázky
• barvy podzimu 
• cvičení na překážkové dráze
• třídění korálků podle barev
• třídění stromů na listnaté a jehličnaté
• pohybové a rytmické hry
• tanec listů ve větru
• sběr a třídění listů
• výtvarné činnosti
• opakování písní o jablkách
• hra „Čáp ztratil čepičku“

Očekávané výstupy:



➢ Dítě ví, jak se jmenuje, slyší na své jméno a má částečné povědomí o jménech ostatních dětí
ve skupině, o jménech učitelek.

➢ Dítě rozlišuje podzimní plody, včetně ovoce, zeleniny a hub a některé z nich umí 
pojmenovat.

➢ Dítě ví, že na podzim rostou v lese houby, ví, že jsou houby jedlé a jedovaté.
➢ Dítě rozlišuje různé barvy a umí základní barvy pojmenovat.
➢ Dítě se zvládne zapojit do volné a částečně i do řízené hry.
➢ Dítě má povědomí o režimu ve školce, ví, kdy se co děje a dělá.
➢ Dítě má povědomí o základních domluvených pravidlech a učí se je respektovat.
➢ Dítě si zapamatuje krátké texty zpaměti.
➢ Dítě ví, že ve školce není samo a že se musíme prostřídat.
➢ Dítě zvládá základní orientaci v prostorách třídy.
➢ Dítě aktivně zvládá používání příslovcí místa (nahoře, dole, vpravo, vlevo, před, za)
➢ Dítě ví, že do hub se nekope a na mravence ani jiné živé tvory nešlape.
➢ Dítě ví, že v přírodě a lese se nekřičí a proč.
➢ Dítě rozvíjí smyslové vnímání.
➢ Dítě ví, co prospívá jeho zdraví (zdravá výživa, hygienické návyky).
➢ Dítě zvládá házení lehkých předmětů na cíl.
➢ Dítě vnímá hudbu a pohybuje se v jejím rytmu.
➢ Dítě se učí postupovat a podle pokynů a instrukcí.
➢ Dítě vyjadřuje svou představivost při tvořivých činnostech.



Vánoční čas nastává  

Přišel čert s Mikulášem
Cítíš vůni cukroví
Až přijde Ježíšek

Charakteristika bloku

V tomto bloku se zaměříme na historii vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslav Vánoc 
v MŠ. Děti se seznámí s obdobím přípravy a prožívání Vánoc, přes Mikuláše až  k Ježíškovi, budou
poznávat atmosféru adventu, poznávat a prožívat zvyky a tradice, budou se aktivně podílet na 
výzdobě školy a přípravě vánoční besídky. 

Východiska:   
Mikuláš, mikulášská nadílka, Vánoce, tradice, zvyky, advent, výzdoba, vánoční besídka, koledy

Cíle:

• přizpůsobení či provedení jednoduchého pohybu podle vzoru či pokynů 
• ovládání koordinaci ruky a oka, zvládání jemné motoriky
• upřednostňování užívání pravé či levé ruky při kreslení či jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje 
• poznání napsaného svého jména
• ovládání dechového svalstva, sladění pohybu se zpěvem
• projevování zájmu o zvyky a tradice 



• prožívání radosti ze zvládnutého a poznaného 
• rozlišení zvuků a napodobení rytmu
• přicházení s vlastními nápady 
• umění kooperovat, dohodnutí se s ostatními 
• spoluvytváření prostředí pohody 

Předpokládané části celku s nabídkou činností:

1. část: Přišel čert s Mikulášem

• ranní cvičení s motivací říkadel (čertí cvičení)
• pohybové, hudebně pohybové hry 
• vystoupení na veřejnosti 
• práce s nůžkami 
• pohybová improvizace – napodobování čertů, andělů,… 
• práce s lepidlem – výroba čertího řetězu
• stavění „Pekla“, „Nebe“ z Polikarpovy stavebnice, dle fantazie si vytvořit a nazdobit peklo, 

nebe, vymyslet si čertí nebo nebeské jméno 
• výroba masek – čertí rohy, andělská hvězda, mikulášská čepice

2. část: Cítíš vůni cukroví

• vyprávění a četba k tématu Vánoce
• pečení vánočního cukroví, mikulášská nadílka, nadělování od Ježíška
• gymnastika mluvidel, přednes básniček
• nácviky písní
• individuální i skupinové rozhovory o tom jak připravujeme a prožíváme vánoce doma s 

rodinou 
• poznávání vánočních a velikonočních tradic (rozkrojení jablíčka, pouštění skořápky od 

oříšku na vodě, betlém,… 
• nadělujeme ptáčkům – pozorování krmítka, doplňujeme zásoby 
• tanec s hudbou – využití stužek, obručí, šátků, dětských hudebních nástrojů, příprava 

vystoupení 

3. část: Až přijde Ježíšek

• zhotovování drobných dárků, práce s papírem, lepenkou – skládanky, výroba přání k 
Vánocům

• námětové hry motivované citovým zážitkem (Vánoce) 
• výroba ozdob na třídní vánoční stromeček 
• ochutnávka vánočního cukroví, rozhovor o tom jaké nám chutná, jak mamince pomáháme 

při pečení, z čeho se peče – ochutnávka surovin (oříšky, kokos, sušené ovoce,…) 
• seznamování s vánočními koledami 
• výtvarné a pracovní činnosti motivované svátky a tradicemi 
• výroba dárečku pro rodiče 
• komunitní kruh, diskuzní kruh, dodržování zásad pro komunikaci 
• prožití vánoční nadílky v mateřské škole, návštěva rodičů v MŠ
• seznámení dětí s pojmem advent, adventní věnec, jeho význam a tradice  



Očekávané výstupy:

Dítě se umí zastavit a setrvat v dané poloze.
Dítě umí navázat kontakt se staršími/mladšími dětmi.
Dítě zná české koledy a umí některé z nich zazpívat.
Dítě má povědomí o českých i zahraničních tradicích.
Dítě rozvíjí souvislé vyjadřování metodou rozhovoru.
Dítě je schopné vyjádřit své pocity a přání.
Dítě koordinuje činnost rukou a zraku při práci s drobným materiálem.
Dítě dodržuje správný postup při lepení, dbá na čistotu práce, uklízí po sobě.
Dítě si obohacuje slovní zásobu (používá vhodná slovesa a přídavná jména).
Dítě rozvíjí vnímání vztahů mezi lidmi, hodnotí co je správné a co ne, proč.
Dítě zvládá chůzi při zvýšené rovině a překonává nízké překážky samostatně i ve dvojicích.
Dítě vnímá a sdílí vánoční atmosféru s ostatními.
Dítě zvládá naslouchat různým příběhům a hodnotit je.

Žabák si povídá s paní Zimou 

Vzpomínky na Vánoce  
Čas ledových květů  
Tajemství stop ve sněhu  
Masopustní rej  
Z pohádky do pohádky  
Svět kolem nás   

Charakteristika integrovaného bloku

Dětem přiblížíme charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí, budeme 
poznávat i různé stopy ve sněhu a zjišťovat, jak můžeme pomáhat zvířátkům v zimě, postavíme si 
sněhuláky. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše 
zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. K zimnímu období 
neodmyslitelně patří pohádky a karnevaly. Děti budou poznávat karnevalové veselí v maskách, 
seznámíme se s tradicemi masopustu. Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí 
podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování  i řeč dítěte. 

Se školáky se se zaměříme na jejich specifickou přípravu - matematické dovednosti, piktogramy, 
symbolizace. Děti budeme učit, že je nutné překonávat překážky na cestě k úspěchu, budeme u nich
posilovat potřebu učit se a prožívat radost z výsledků své práce. 

Východiska   :  



Znaky zimy, stopy ve sněhu, pomoc zvířátkům v zimě, pohádky, karnevaly, masky

Cíle:

✔ pohotové reagování na pravidla honiček, orientování se v prostoru
✔ procvičování chůze se správným držením hlavy a těla
✔ procvičování rovnováhy
✔ uvědomování si významu pohybu pro zdraví
✔ rozvíjení komunikativních dovedností – diskuse nad problémem
✔ rozvíjení kooperativní činnosti ve skupině
✔ pozorné naslouchání textu, vyvození závěru, poučení
✔ rozvíjení slovní zásoby
✔ rozvíjení fantazie a podněcování představivosti
✔ seznámení se s tradicemi masopustu

Předpokládané části celku s nabídkou činností:

1. část: Vzpomínky na Vánoce

• tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 
dramatické atd., které podněcují tvořivost a nápaditost dítěte, jeho estetické vnímání  i 
vyjadřování a tříbení vkusu  

• přednes, recitace, společenské chování 
• komunitní kruh (uvědomování si vlastních povahových vlastností a vlastních prožitků - 

smutek, radost, zloba… z čeho jsem byl smutný, co mě rozzlobilo, způsobilo radost, jakou 
mám teď náladu…) 

• práce s knihou obrazovými materiály, médii  

2. část: Čas ledových květů

• výroba vloček pomocí nůžek
• zimní výzdoba třídy
• asociační kruh – Co všechno umí paní Zima
• rozhovor o tom jak se v zimě oblékáme
• stavba sněhuláka aneb co dovedeme udělat ze sněhu
• rozhovor na vycházce – Co se ztratilo ve sněhové závěji

3. část: Tajemství stop ve sněhu

• cvičení s motivací (např. zvířata, pohádkové postavy)
• pozorování stop ve sněhu na vycházce a určování komu asi patří
• vyhledávání informací v knihách a encyklopediích podle obrázků, symbolů, značek 

4. část: Masopustní rej

• říkadlo „Duben, duben, popad buben“
• výroba vlastního koštěte



• pohybové hry za doprovodu říkadel
• rozhovor – Co nás napadne, když se řekne čarodějnice
• asociační kruh – Čarodějnice nejsou všechny stejné
• výroba pavučin, hadů, kocourů
• tanec čarodějnic
• pracovní listy
• grafomotorická cvičení s čarováním

5. část: Z pohádky do pohádky

• vyprávění a čtení pohádek – Hrnečku vař, Tři medvědi, Smolíček Pacholíček, O zmrzlém 
králi

• činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, čím se od sebe lidé mezi sebou 
liší, v čem si jsou podobni  

• dokončování příběhů, vymýšlení různých variant 
• hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit 

mu hračku, pomoci mu apod.  
• rozlišování charakterových vlastností pohádkových postav (lakomý, hodný, ochotný,…) 
• vyhledávání antonym – hra „řekni to naopak“ 

6. část: Svět kolem nás

• činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí  
• grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen  
• činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů – písmena, 

číslice, obrazce, značky, symboly  
• lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti – zimní sporty

(bobování, lyžování)  
• hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti – logické, pojmové, obrazné, 

mechanické  
• setkávání se literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou 

školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškoláka  
• přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v 

přírodě  
• řešení praktických problémů v rámci života  
• návštěvy významných budov  
• slovní hádanky, pracovní listy   

Očekávané výstupy:

Dítě zvládá pohotovou orientaci v přírodních podmínkách.
Dítě zvládá rytmický běh při hudbě a umí reagovat na změnu tempa.
Dítě správně označuje části oděvu a rozvíjí dovednost při oblékání a zapínání.
Dítě upevňuje správnou techniku stříhání a dbá na svou bezpečnost.
Dítě rozlišuje detaily (předškoláci písmenka a číslice).
Dítě záměrně neubližuje druhému dítěti.
Dítě uplatňuje fantazii a vyjadřuje se tvořivě (verbálně, výtvarně, pohybově…)
Dítě vyhodnocuje chování dětí, zvířat z pohádek, monitoruje počasí venku.
Dítě dodržuje základní pravidla soužití. 



Dítě zvládá samostatně vyprávět vlastní zážitek.
Dítě zvládá pohotové střídání postojů a poloh.
Dítě je schopné fixovat text a pohyb při dramatizaci příběhu.
Dítě správně označuje některé přírodní jevy, všímá si účinků mrazu.

Žabák objevuje jaro

Příroda se probouzí  
Máme rádi zvířata  
Stačí trochu sluníčka a vyroste kytička  
Hody, hody doprovody  
Já a moje tělo  
To je táta, to je máma   
Tanec v rytmu jara

Charakteristika integrovaného bloku

Děti budou pozorovat změny, které přináší jarní období. Seznámí se s životními podmínkami rostlin
a květin. Budeme si všímat nového života v přírodě, upevňovat sounáležitost s živou a neživou 
přírodou, budeme se seznamovat se světem rostlin, budeme objevovat různé druhy zvířat a jejich 
mláďat – zvířata v ZOO, na statku i v lese, a seznamovat se s jejich životem. Při vhodném počasí 
budeme přenášet pohybové činnosti na zahradu a do přírody a budeme přirozenou cestou rozvíjet 
pohybové schopnosti u dětí. 
 



Děti se seznámí s jarními tradicemi a zvyky jako jsou velikonoční svátky, vynášení Mořeny 
– pálení čarodějnic, Svátek matek. Na oslavu svátku maminek s dětmi nacvičíme pásmo 
písniček a básniček, tanečků. Také chceme v rámci tohoto bloku dětem poukázat na důležitost 
rodiny, na její členy a funkci. Připomeneme jim, jak je důležité si navzájem pomáhat a být k sobě 
ohleduplní. 

Východiska:
Jaro, probouzející se příroda, velikonoční svátky, tradice, zvyky, vynášení Mořeny, pálení 
čarodějnic, svátek matek, rodina

Cíle:

✔ společné těšení se na jaro
✔ vnímání proměny v přírodě i náladě lidí
✔ přiblížení dětem formou hry lidové, jarní a velikonoční tradice a zvyky
✔ vedení dětí k úctě k lidové tradici prostřednictvím vlastní zkušenosti a zážitku
✔ společné sdílení velikonočního času
✔ budování vztahu k přírodě a vnímání ji všemi smysly
✔ zjišťování jací jsme (části těla, co máme stejné a co rozdílné)
✔ seznámení dětí s hudbou – hudební nástroje, druhy hudby
✔ vnímání rytmu hudby a umění se podle něj pohybovat
✔ rozeznávání zvířat a umění je pojmenovat 
✔ umění pojmenovat jarní květiny
✔ procvičování číselné řady
✔ seznamování se s antonymy
✔ upevňování citové vazby v rodině
✔ rozvíjení vnímání časových pojmů v souvislosti s činnostmi
✔ procvičování mluvidel, rozlišování různých zvuků
✔ rozvíjení představy o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí

Předpokládané části celku s nabídkou činností:

1. část: Příroda se probouzí

• přednes, recitace, dramatizace, zpěv 
• pohybová hra: „Jaro za vraty“
• rozhovor – kdo už venku objevil kousek jara na tabuli zapíšeme co jsme zjistili
• básničky – první sněženka, Petrklíč, Zimo, zimo táhni pryč
• píseň „Zima se nám vrátila“
• Hra „Zmrzlá honička“ a neb zachránit nás může jen sluníčko
• didaktická hra – zkoušíme zavřít zimu
• výroba Mořeny 

2. část: Máme rádi zvířata

• pohádka – Narodilo se štěně (Karel Čapek)
• formou obrázků poznáváme mláďata narozená na jaře



• rozhovor – Jaké je mé nejoblíbenější mláďátko a proč
• příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 
• společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  

3. část: Stačí trochu sluníčka a vyroste kytička

• smyslové a psychomotorické hry  
• smysluplné činnosti, které přispívají k péči o životní prostředí a okolní krajinu, 
• pracovní činnosti  – péče o školní zahradu, o školní prostředí, o blízké okolí  
• lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti  

4. část Hody, hody doprovody

• pohybová hra - „Hody, hody to to tíží, Velikonoce se blíží“
• asociační kruh – Co tě napadne, když se řekne Velikonoce
• hry na líhnutí kuřátek, na smradlavý vejce
• básnička „Něco ťuklo, vejce puklo“
• vyrobíme si velikonočního zajíčka
• hledání vajíček na zahradě MŠ
• vystřihování a malování vajíček
• jarní výzdoba třídy

5. část: Já a moje tělo

• vrstvené puzzle lidského těla
• rozhovor – čím a jak umíme hýbat (kosti a svaly)
• Říkadlo – „Všechny naše prsty“
• skládání puzzlí – co schovává naše tělo (srdce, plíce, žaludek)
• píseň na vyjmenování částí těla „Hlava, ramena“

6. část: to je táta, to je máma

• rozhovor – jak pomáhám mámě a tátovi
• Asociační kruh – jaká je moje maminka, jaký je můj táta
• pantomima – co dělá můj táta, co dělá má máma (v práci, doma)
• pomocí obrázků rozlišit činnosti, dle časových posloupností a pojmů
• aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty (dobro, zlo, pravda, 

upřímnost apod.)  

7. část: Tanec v rytmu jara

• obrázky hudebních nástrojů
• poslech různých hudebních žánrů
• tanec v rytmu různé hudby
• výroba vlastního hudebního nástroje
• hry na téma rodiny, přátelství aj.  

 



Očekávané výstupy:

➢ Dítě rozvíjí a používá všechny smysly.
➢ Dítě umí napodobovat jednoduché pohyby.
➢ Dítě umí pojmenovat části těla, zná některé orgány a jejich funkci
➢ Dítě je schopné správně používat slovesa, podstatná a přídavná jména
➢ Dítě je schopné odhalovat podstatné znaky, vlastnosti, podobu, rozdíly
➢ Dítě zvládá chůzi s lehkým našlapováním.
➢ Dítě pohotově vybíhá z různých pozic.
➢ Dítě zvládá práci s papírem (překládání, mačkání, stříhání …)
➢ Dítě je schopné se domluvit při společné práci a vzájemně si pomáhat. 
➢ Dítě se seznámilo s rytmickými nástroji a umí je vhodně použít. 
➢ Dítě zvládá přeskakovat překážky plynule za sebou. 
➢ Dítě je schopné vytvořit jednoduchý rým.
➢ Dítě je schopné pojmenovat a rozlišovat různé hudební nástroje.
➢ Dítě vnímá hudbu a její rytmus, je schopné reagovat na změnu tempa.
➢ Dítě umí vyťukat rytmus hrou na tělo nebo na rytmické nástroj.
➢ Dítě je schopné vyjádřit své pocity a nálady.
➢ Dítě umí dodržovat pravidla hry.
➢ Dítě umí pojmenovat některá zvířata a charakterizovat jejich hlavní znaky.

Léto je tu, milé děti, žabák se chystá na výlety 

Příroda v létě  
Letní sportování  
Jede vláček motoráček  
Jak ten čas letí   

Charakteristika integrovaného bloku 
 
Letní období nám umožní činnosti přenášet do přírody, a tak budeme mít větší prostor pro rozvoj 
fyzické zdatnosti. Budeme pro děti vytvářet pohodovou, radostnou, letní atmosféru.  
Děti se budou učit charakteristické znaky nejteplejšího ročního období a naučí se je rozlišit od 
ostatních ročních období.  
K létu patří sluníčko a prázdniny a s nimi spojené letní radovánky jako je koupání, výlety do lesa, 
poznávání cizích krajů a zemí atd. Děti budeme učit, jak se vyhnout nástrahám, které je mohou 
během prázdnin potkat, a jak jednat v případě, že se například ztratí, nebo se někdo zraní. Budeme 



je seznamovat s tím, jak se chovat u vody, v přírodě, jak se chovat k ostatním, hlavně neznámým 
lidem, jak s nimi jednat, komu mohou důvěřovat a komu ne.  
V tomto integrovaném bloku se budou děti seznamovat s existencí jiných kultur a národností, 
povedeme je k uvědomění si, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti  a planety Země.  
Společně oslavíme Den dětí, pojedeme na výlet a všichni se rozloučíme s budoucími školáky. 

Východiska:
Léto, pohyb, výlety do lesa, cizí kraje, den dětí, chování o prázdninách, výlety
 
Cíle:

✔ vnímání změn v přírodě
✔ přenášení činností do přírody, větší příležitost trávit více času venku
✔ rozvíjení fyzické zdatnosti
✔ maximální podporování samostatnosti dětí v řešení situací
✔ podporování vlastní aktivity, iniciativy, originality
✔ rozvíjení obratnosti a posilování povědomí o správném držení těla
✔ uplatňování vlastní zkušenosti a jejím verbálním i nonverbálním zpracování a prezentaci 

ostatním
✔ vyjadřování svých pocitů, představ, zkušeností pohybově, rytmicky i výtvarně
✔ vytváření zdravých životních postojů ohledně bezpečnosti – pojmenování, analýza 

problému, hledání jeho příčin a různých možných řešení
✔ uvědomění si světa kolem nás

Předpokládané části celku s nabídkou činností:

1. část: Příroda v létě

• práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií   
• pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů  (les, 

louka, rybník apod.)   
• smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové

a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

2. část: Letní sportování

• hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých  
• cvičeni organizačních dovedností 
• příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, u vody)
• ekohry  

3. část: Jede vláček motoráček

• různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a 
výtvarné projekty apod.), které dětem umožňují spolupodílet se na jejich průběhu i 
výsledcích  

• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách
• konstruktivní grafické činnosti, labyrinty  



4. část: Jak ten čas letí

• společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření   
• aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění, umožňující mu poznat rozmanitost kultur, a 

které přibližují kulturu jiných národností 
• komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv, samostatný slovní projev na určité

téma   
• společenské stolní hry    
• hudební a hudebně pohybové činnosti  

Očekávané výstupy:

➢ Dítě pojmenuje, co venku vidí, rozlišuje a pojmenuje některé letní rostliny, ovoce, lesní 
plody.

➢ Dítě je schopné prezentovat svůj názor.
➢ Dítě koordinuje pohyb a zdolává různé překážky.
➢ Dítě se zapojuje do různých činností a nabízí řešení.
➢ Dítě kooperuje s ostatními a vyjadřuje své představy a nápady.
➢ Dítě navrhuje činnosti, hry, způsob zpracování, co by bylo vhodné nebo jak danou činnost 

vylepšit. 
➢ Dítě si uvědomuje možná rizika ohledně svého chování nebo chování druhých lidí.
➢ Dítě ví jak pomoci sobě nebo druhému při úrazu a jak úrazu předcházet.
➢ Dítě pojmenuje některé státy.


