Čj. Zas/02/2021

V Praze dne 1.9.2021

Školní vzdělávací program
„ Šťastné děti “
Motto:
„Nikdo není tak malý, aby mi nemohl pomoci, nikdo není tak velký, aby pomoc
nepotřeboval.“

Pozn: ŠVP je realizován na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. 32 405/200422 ze dne 3.1. 2005 jehož přílohou je Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Úprava
RVP s účinností od 1.9.2021.
Projednáno na pedagogické radě 26.8.2021

Platnost dokumentu od 1.9.2021

Pavla Mervartová
Ředitelka školy
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1. Informace o škole

Provoz:
Zřizovatel:
Název školy:
Právní forma:
IČO:
Datová schránka:

7,00 - 17,00hod
Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3
Mateřská škola Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
Příspěvková organizace
70108544
9kmkxnb

Ředitelka školy:
Zástupce řed.školy:

Pavla Mervartová
Blanka Lichtigová

Pedagogů:
Asistent pedagoga:
Provozních zaměstnanců:
Pracovníků obch. provozu:
Kapacita školy:
Kapacita školní jídelny:
Počet tříd:
Počet dětí:
Název ŠVP:

9
1
3
4
100
200
4
100/ výjimka z počtu dětí na třídu/
„Šťastné děti“

Kontakty
Ředitelka školy Pavla Mervartová
Telefon: 724 716 927
Email: reditelka@zasobnizahrada.cz
Zástupkyně ředitelky Blanka Lichtigová
Telefon: 271 774 967
Email: zastupkyne@zasobnizahada.cz
Hospodářka Vlastislava Loudilová
Telefon: 271 774 968
Email: hospodarka@zasobnizahrada.cz
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2. Charakteristika školy

Mateřská škola je po kompletní rekonstrukci /rekonstrukce budovy A byla dokončena
v srpnu 2011, budovy B v červnu 2010. Budovy jsou zatepleny včetně střešní konstrukce,
osazeny plastovými okny s bezpečnostními skly, která vyhovují energetickému auditu.
Třídy a přilehlé místnosti jsou vybaveny novým nábytkem a moderním vybavením.
Barevné prvky na fasádě, obklad a markýzy jsou sladěné s novými herními prvky na zahradě,
které také prošli rekonstrukcí.
Kapacita školy je plně využita, budova A má 4 třídy,3 homogenní, 1 heterogenní, z toho 2
třídy předškolních dětí. Budova B je pronajata o.p.s. Paleček.
Součástí školy je školní jídelna, která je vybavena dle posledních hygienických norem.
Jednotlivé úseky jsou v souladu s kontrolním systémem HACCAP.
Mateřská je soběstačná, má vlastní malou plynovou kotelnu, prádelnu vybavenou pračkou,
sušičkou a mandlem.
Několik let podává žádost o výjimku z počtu dětí zapsaných na třídu. Dohoda o počtu dětí
mezi zřizovatelem a MŠ je souladu s vyhláškou o mateřských školách. Naplněnost školy na
100% .
Mateřská škola dále zajišťuje stravování děti z Integračního centra Zahrada v počtu 32-35
jídel, včetně specifických úprav pro děti se zdravotním postižením.
Velkou výhodou naší mateřské školy je umístění v pěkné přírodní lokalitě v těsné blízkosti
parku Parukářka. Tento park je ideálním místem a bezpečným místem pro vycházky dětí.

2.1. Filozofie školy

Základní filozofií naší mateřské školy je, aby se každé dítě bez rozdílu věku, jeho schopností
a jeho odlišnosti, cítilo se ve školce spokojené a šťastné. Nezapomínáme, že každé dítě je
jedinečné a přistupujeme k němu laskavě, zodpovědně a profesionálně. Snažíme se vytvořit
dostatečně podmětné a inspirativní prostředí, kde respektujeme jeho individuální tempo,
sociální zkušenost a zájem. Naší prioritou je, aby, každé dítě, mělo možnost prožít
pocit úspěchu odpovídající jeho vynaloženému úsilí a všechny činnosti,
se kterými se po celý den setkává, provádělo s radostí a pocitem uspokojení.
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.
Uvědomujeme si, že vzájemná pomoc je v životě potřebná a to se odráží i v našem mottu.
„Nikdo není tak malý, aby mi nemohl pomoci, nikdo není tak velký, aby pomoc
nepotřeboval.“

Rozdělení tříd:
Rybičky
Motýlci
Berušky
Včeličky

3. Organizace dne

ORIENTAČNÍ REŽIM DNE
Berušky, Včeličky
7.00 - 8.45
Ranní hry, cvičení, hygiena
8.45 – 9.00
Svačina
9.00 – 9.45
Ranní kruh, výchovně vzdělávací činnosti dle RVP
(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
9.45 – 11.45 Pobyt venku
11.45 – 12.15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12.15 – 13.30 Odpočinek, relaxační činnosti
13.30 – 14.45 Individuální vzdělávací činnosti
(předškolní příprava), pohybové aktivity, hygiena
14.45 – 15.00 Svačina
15.00 – 17.00 odpolední zájmové činnosti, hry, pobyt venku
Motýlci a Rybičky
7.00 – 9.00
Ranní hry, cvičení, hygiena
9.00 – 9.15
Svačina
9.15 – 10.00 Ranní kruh, výchovně vzdělávací činnosti dle RVP
(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
10.00 – 12.00 Pobyt venku
12.00 – 12.45 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12.45 – 14.00 Odpočinek, relaxační činnosti
14.00 – 15.00 Individuální vzdělávací činnosti
(předškolní příprava), pohybové aktivity, hygiena
15.00 – 15.15 Svačina
15.15 – 17.00 odpolední zájmové činnosti, hry, pobyt venku
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Dle potřeby přizpůsobujeme režim dne podmínkám a věkovému složení jednotlivých tříd,
provozním změnám, pořádaným akcím či nadstandartním aktivitám MŠ.

4. Podmínky ke vzdělávání
4.1. Věcné podmínky

Třídy jsou prostorné, vzdušné, světlé, vybavené novým moderním nábytkem. Každá třída má
vlastní hygienické zařízení, šatnu, místnost pro uložení lůžkovin, přípravnu pro hry.
Posuvnou dělící stěnou lze část třídy rozdělit na dvě místnosti. Proti přímému slunečnímu
svitu je chráněna markýzami a v části pro odpočinek i žaluziemi. Ve všech třídách jsou
instalovány videotelefony, které umožňují přehled o vstupu zákonných zástupců do budovy
školy. V každé třídě jsou 2 zvlhčovače vzduchu a 1 čistička vzduchu.
Hračky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly volně zapůjčit, samostatně se podílet na jejich
uložení po dokončené hře, činnosti. Volíme stavebnice, hry, soubory, které u děti rozvíjejí
smyslové vnímání, postřeh, fantazii, rozvíjí jazykové schopnosti dětí, tvořivost dětí. Na
třídách je dostatek materiálu k tvořivé činnosti

/ modelovací hmota, keramická hlína,

výtvarný materiál apod./. Důsledně sledujeme u zakoupených materiálů a hraček vhodnost a
splnění hygienických norem. Při pracovních dovednostech, manipulaci s předměty / nůžky,
tuš, lepidla atd./ sledujeme bezpečnost dětí.
Učitelská knihovna nabízí dostatek materiálu pro DVVP pedagogických pracovníků.
Poskytuje nejen mnoho titulů ke zdokonalování odborných znalostí samostudiem, ale i
spoustu publikací, ze kterých mohou pedagogové čerpat náměty pro rozvoj tvořivosti a
zručnosti dětí.

4.2. Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba
jídelníčku, každodenně podáváno ovoce, zelenina. Jsou dodržovány stanovené intervaly mezi
jednotlivými pokrmy. Děti nejsou do jídla nuceny, naše snaha směřuje, aby alespoň nabídnutý
pokrm ochutnaly a učily se zdravému stravování. Dostatečný pitný režim je zajištěn na všech
třídách i v době nadstandardních aktivit/ angličtina, flétna, keramika/. V přípravných
kuchyňkách po celý den je k dispozici čaj,voda, džus.
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Odpočinek je přizpůsoben věkovým skupinám a individuálním potřebám dětí. Dětem s menší
potřebou spánku je individuálně nabídnuta klidnější činnost v prostorách příslušné třídy.

4.3. Psychosociální podmínky

Dbáme na vyváženost spontánních i řízených aktivit. Dostatek pohybu mají děti při ranních
pohybových aktivitách v MŠ, při pobytu na školní zahradě i v přilehlém parku. Od jara až do
podzimu je školní zahrada využívána k pobytu venku nejen dopoledne, ale i v odpoledních
hodinách.
Snahou nejen pedagogických pracovníků, ale všech zaměstnanců školy je vytvářet prostředí,
ve kterém se děti cítí bezpečně, jistě, spokojeně.
Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti. Pedagogové se snaží o
aktivní spoluúčast dětí při všech činnostech. V dětech rozvíjí vzájemnou toleranci,
ohleduplnost, rozvíjí takové vztahy ve třídě, kde se mají všichni rádi a pomáhají si.

4.4. Organizační podmínky

Režim dne je přizpůsoben věkovému složení ve třídách. I když má stanovená určitá pravidla,
je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám
a aktuální situaci. Organizační formy jsou individuální, skupinové, frontální. Pokud se dítě
společné činnosti neúčastní, může se věnovat přiměřené činnosti, dle vlastní volby.
Respektujeme individuální schopnosti a možnosti každého dítěte, přizpůsobujeme se jejich
pracovnímu tempu, nespěcháme.
Naší snahou je, aby každé dítě zažilo pocit úspěchu, aby bylo oceněno za své úsilí, které do
činnosti vložilo.

4.5. Personální zajištění

Ředitelka – jako statutární orgán
Zástupkyně- zástupce statutárního orgánu
Výchovně vzdělávací práci vykonává 9 pedagogů, 1 asistent pedagoga
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Provozní zaměstnanci 3 / úklid, příprava lůžkovin, pomoc s oblékáním, praní prádla,
zajišťování styku s úřady/
Doprovod na plaveckou výuku /do Plaveckého areálu SaRA Pražačka / provádí 3 zaměstnanci
dle počtu dětí -2 pedagogové, 1 provozní
Stravování dětí je zajišťováno vlastní plně modernizovanou školní jídelnou v počtu 4
zaměstnanců.
Školní jídelna poskytuje na základě zřizovací listiny i stravování IC Zahrada pro 35 strávníků
Dle nabídek vzdělávacích center si pedagogové budou zvyšovat úroveň v rámci DVVP
z oblasti zdravotnických dovednostech/ kurz pro zdravotníky či první pomoci/,
ve zdokonalování znalostí z angličtiny či jiných cizích jazyků, v oblasti inkluze, v oblasti
výuky Českého jazyka pro děti s OMJ.
Mateřská škola spolupracuje s PPP Praha 3, s obvodní logopedem, se základní školou
Chelčického.
V rámci školy se snažíme o týmovou spolupráci, přímá výchovná práce pedagogů je
rozvržena tak, aby jejich odborné předpoklady byly využity v době, kdy je ve škole nejvíce
přítomných dětí.

4.6. Spoluúčast rodičů

Příchod dětí do mateřské školy je možný podle pracovního vytížení rodičů. Na požádání jsou
rodiče každodenně informováni o průběhu činností svého dítěte během pobytu v MŠ, jaké
byly jeho úspěchy, pocity, nálada, problémy.
Pro rodiče a jejich děti jsou organizovány společné akce/ Martinská světýlka, Vánoční
posezení, malování vajíček, Zahradní slavnosti a další/.
Jsou pořádány Dny otevřených dveří v prostorách třídy, kde si mohou rodiče se svým dítětem
„pohrát“, prohlédnout si ostatní prostory mateřské školy.
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5.

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními
potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v –16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje
mateřská škola.
Podpůrná opatření se podle organizační , pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti
stupňů. Podpůrná opatení prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez
doporučenéní školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory
/PLPP/.
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění
podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016Sb.
Pro posuzování optimálních možností dětí využíváme pooci odporníků, především
Pedagogicko-psychologické poradny Praha 3 a SPC na Praze 3.
Pedagogickým pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Stanovené rámcové cíle a očekávané výstupy ŠVP jsou pro všechny děti společné. Při
plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má pedagog na
zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší.
Účelem podpory vzdělávání dětí se SVP je plné zapojení a maximální využití vzdělávacích
potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.

5.1. Systém péče dětí s podpůrnými opatřeními v MŠ

Škola vypracovává PLPP v případě potřeby dítěte v souladu s vyhláškou 27/2016Sb.
Plán pedagogické podpory. Jde o první stupeň podpůrného opatření, při kterém jsou školou
přijata opatření, kdy se učitel formou vhodných vzdělávacích metod a prostředků snaží o
dorovnání deficitu dítěte.
Během třech měsíců jej škola vyhodnocuje a v případě potřeby dále spolupracuje se ŠPZ.
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Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována
ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte.
Škola spolupracuje se ŠZP, realizuje a zpracovává individuální vzdělávací plán dle
doporučení ŠPZ.
Cílem podpůrných opatření je zajistit v mateřské škole dětem se SVP takové podmínky, které
reflektují zájem a potřeby dětí, ve vztahu k jejich aktuálním možnostem a schopnostem.

6.

Podmínky vzdělávání dětí mimořádně nadaných

U dětí mimořádně nadaných je velmi důležité rozpoznání nadání a ve spolupráci s odporníky
zajistit obsah i podmínky dle jejich potřeb a zájmů.
Dítě, které vykazuje známky mimořádného nadání musí být dále podporováno
a rozvíjeno v TVP.
Škola zajišťuje individuální práci a pomůcky pro děti nadané a v rámci spolupráce se ŠPZ
a vytváří tak adekvátní podmínky pro další rozvoj těchto dětí v souladu
s vyhláškou 27/2016 Sb.

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je
těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které
vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.
Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně
různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit
a dále rozvíjet.
Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro
podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého
stupně podpory.

7.

Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

a děti sociálně znevýhodněné
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Těmto dětem se snažíme upravit vzdělávací obsah se zaměřením na jazykový rozvoj,
vzdělávání probíhá individuálnější formou, podporujeme je v začleňování do kolektivu.
Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka, cizincům, kteří pocházejí z jiného
jazykového a kulturního prostředí, poskytujeme jazykovou přípravu pro zajištění plynulého
přechodu do základního vzdělávání vše v souladu s vyhláškou č. 14/2005Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisu a to v případě, že jsou v zařízení alespoň čtyři
cizinci v povinném předškolním vzdělávání.
Mateřská škola zajišťuje vzdělávání těchto dětí ve dvou, případě více blocích dle aktuální
potřeby jednotlivých dětí v průběhu týdne. Snažíme se o to, aby děti s nedostatečnou znalostí
českého jazyka, v době, kdy vychází z MŠ, měly dostatečné jazykové a sociokulturní
kompetence v českém jazyce, které jim umožní zapojit se do výuky a dosáhnout tak školního
úspěchu
Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikulum českého jazyka jako druhého jazyka pro
povinné předškolní vzdělávání.
Rodičům dětí doporučujeme návštěvy jazykových kurzů češtiny pro cizince, které organizuje
v rámci multikulturní výchovy MČ Praha 3. S rodiči pravidelně konzultujeme adaptaci dítěte
a jeho úspěšné začlenění mezi děti.
U dětí s oslabeným sociálním zázemím spolupracujeme s odborníky.

8. Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah zahrnuje jednotlivé integrované bloky, z kterých pedagog zpracovává
třídní program.
Jednotlivé integrované bloky-ucelené části obsahují všechny vzdělávací oblasti RVP PV,
jejich dílčí cíle a kompetence. Realizují se v jednotlivých třídách během celého školního roku.
Zahrnují:
•
hlavní smysl integrovaného bloku (záměry, respektive co přinese jeho realizace rozvoji
a vzdělávání dětí; klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny);
•

obsah integrovaného bloku (dílčí témata či obsahy).
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Oblasti RVP
1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět

9.

Vzdělávací nabídka- integrované bloky

„Naše školka“
Cílem tohoto bloku je hravou formou představit dětem prostředí ve školce. Poznávají svou
třídu, kamarády, paní učitelky, své značky. Seznamují se s celým týmem mateřské školy. Učí
se novým pravidlům soužití, rozvíjí první společenské vztahy. Jde o adaptační program, v
němž se děti přiměřeným způsobem učí společně vytvářet další pravidla vzájemných vztahů,
chování a komunikace.
Témata
•
•
•

Naše třída
Můj kamarád
Kdo jsem já

Dílčí vzdělávací cíle
V oblasti Dítě a tělo
•

uvědomění si vlastního těla, rozvoj a užívání všech smyslů

•

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
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•

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, osvojení si věku přiměřených praktických
dovedností, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich
kvalitě

•

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí

•

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

V oblasti Dítě a psychika
•

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

•

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

•

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

•

získání relativní citové samostatnosti

•

rozvoj schopnosti sebeovládání

•

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

•

rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a
prožitky vyjádřit

V oblasti Dítě a ten druhý
•

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

•

osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

•

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole,
v dětské herní skupině apod.)

•

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

•

rozvoj kooperativních dovedností

V oblasti Dítě a společnost
•

poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace
obvyklým v tomto prostředí
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•

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a
přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

V oblasti Dítě a svět
•

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v
péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy

•

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,
ale také poškozovat a ničit

•

seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu
k němu

Vzdělávací nabídka:
V oblasti Dítě a tělo
•

činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

•

smyslové a psychomotorické hry

•

konstruktivní a grafické činnosti

•

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

•

jednoduché pracovní a sebe -obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,
oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

V oblasti Dítě a psychika
•

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální
činnosti

•

společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků,
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní
fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

•

komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

•

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

•

přednes, recitace, dramatizace, zpěv

•

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

•

posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
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•

smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání,
zrakové
a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

•

námětové hry a činnosti

•

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní,
imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

•

záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich
vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich
charakteristických znaků a funkcí

•

konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání
apod.), motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

•

příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání, spontánní hra

•

cvičení organizačních dovedností

•

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové
a další)

•

činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

•

činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem,
v nichž může být dítě úspěšné

V oblasti Dítě a ten druhý
•

běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

•

sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové
hry, výtvarné hry a etudy

•

kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

•

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

•

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,
spolupodílení se na jejich tvorbě hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k
druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti
vyřešit vzájemný spor apod.

V oblasti Dítě a společnost
•

adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

•

spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

•

běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

•

aktivity vhodné pro přirozenou

•

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý,
rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí,
do nichž se dítě přirozeně dostává
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•

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost,
tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost,
otevřenost apod.) v jednání lidí

V oblasti Dítě a svět
•

využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

•

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn
v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její
ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

•

práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších
médií

•

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se
chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se
zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a
jevy,
požár,
povodeň
a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání
praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

•

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

Očekávané výstupy
V oblasti Dítě a tělo
•

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat
hmatem apod.)

•

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

•

zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

•

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

•

vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

•
•

zachovávat správné držení těla
zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

V oblasti Dítě a psychika
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•

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

•

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

•

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

•

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

•

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat
řečníka i obsah, ptát se)

•

domluvit se slovy i gesty, improvizovat

•

odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

•

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

•

rozhodovat o svých činnostech

•

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city
a přizpůsobovat jim své chování

•

respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se
ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit
vztek, zlost, agresivitu apod.)

•

Dítě a ten druhý
•

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud,
komunikovat
s ním vhodným způsobem, respektovat ho

•

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

•

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství

•

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

•

spolupracovat s ostatními

•

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma,
v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

•

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit
si
úkol
s jiným dítětem apod.

Dítě a společnost
•

uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo,
až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn
apod.)
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•

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli,
podle které je třeba se chovat

•

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné
vlastnosti, schopnosti a dovednosti

•

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i
jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich
a řídit
se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu,
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

•

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s
knížkami, s penězi apod.

Dítě a svět
•

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově
mateřské školy, v blízkém okolí)

•

zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které
se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na
veřejnosti
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

•

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby
obrátit o pomoc)

„Barevný podzim“
Co nám lidem přináší zem? Kdo a co se v lese a na poli ukrývá? Téma je zaměřeno na
poznávání plodů podzimu, na pozorování změn, které v přírodě nastávají. Rozvíjí v dětech
pocit sounáležitosti s živou přírodou a schopnost vážit si života ve všech jeho formách.
Prostřednictvím tohoto bloku se děti učí charakterizovat roční období, učí se poznávat barvy,
rozeznávat plody, stromy, lesní zvířata. Téma nabízí využití přírodnin k tvořivé práci, k
rozvoji fantazie a radosti ze zhotoveného výrobku.
Témata
•
•
•
•

Barvy kolem nás
Zahrada na podzim
Život v lese
Není drak jako drak
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Dílčí vzdělávací cíle
V oblasti Dítě a tělo
•

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

•

rozvoj a užívání všech smyslů

•

příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých
životních návyků

•

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační
cvičení)

•

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat
hmatem apod.)

•

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

V oblasti Dítě a psychika
•

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

•

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a
fantazie

•

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

•

posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

•

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

•

vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

V oblasti Dítě a ten druhý
•

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

•

rozvoj kooperativních dovedností
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•

osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

•

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole,
v dětské herní skupině apod.)

V oblasti Dítě a společnost
•

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

•

seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije

V oblasti Dítě a svět
•

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,
ale také poškozovat a ničit

•

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v
péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými

•

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

•

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemí

•

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Vzdělávací nabídka
V oblasti Dítě a psychika
•

společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

•

aktivity podporující sbližování děti

•

aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství,
vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

V oblasti Dítě a ten druhý
motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
•

konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání
apod.)

•

spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
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•

smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání,
zrakové
a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

•

námětové hry a činnosti

•

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní,
imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

Dítě a společnost
•

tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i
vyjadřování
a tříbení vkusu

•

receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek,
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

•

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

Dítě a svět
•
•
•
•
•

praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se
kterými se dítě běžně setkává
přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn
v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její
ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších
médií
kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem,
vyprávění, poslech, objevování)
praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými
látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich
vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a
surovinami)

•

využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

•

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les,
louka, rybník apod.)
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Očekávané výstupy
V oblasti Dítě a tělo
•

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

•

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat
hmatem apod.)

•

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

V oblasti Dítě a psychika
•

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

•

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky,
vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

•

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

•

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

•

spolupracovat s ostatními

•

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma,
v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

V oblasti Dítě a ten druhý
•

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma,
v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

•

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit
si úkol s jiným dítětem apod.

•

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

•

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
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V oblasti Dítě a společnost
•

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s
knížkami, s penězi apod.

•

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co
je zaujalo)

•

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit
z papíru a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

•

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

•

chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

•

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné
vlastnosti, schopnosti a dovednosti

•

porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

•

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i
jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich
a řídit
se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu,
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

V oblasti Dítě a svět
•

osvojovat 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

•

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

•

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

•

všímat si změn a dění v nejbližším okolí

•

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
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„Adventní čas“
Toto téma je zaměřeno na seznámení s tradicí adventu a Vánoc. Děti se seznamují s vánočním
příběhem, s motivem obdarování, dobra a zla a také zázraku. Posiluje prosociální chování ve
vztahu k ostatním lidem, rozvíjí mravní a estetické vnímání, fantazii. Děti se učí se krátké
texty, poznávají nové výtvarné techniky, například práce s keramickou hlínou, seznamují se
s lidovými tradicemi a základy divadla. Prostřednictvím tohoto tématu se děti zapojují a
pomáhají při výzdobě třídy, pečení, zdobení a účastní se vánočního představení.
Témata
•
•
•

Dobro a zlo
Putování za hvězdou
Radost pro druhé

Dílčí vzdělávací cíle
V oblasti Dítě a tělo
•

uvědomění si vlastního těla

•

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

•

rozvoj a užívání všech smyslů

•

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí

V oblasti Dítě a psychika
•

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

•

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

•

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným,
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•

rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

•

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

•

posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

•

získání relativní citové samostatnosti

•

rozvoj schopnosti sebeovládání

•

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

•

rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a
prožitky vyjádřit

•

rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

•

získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

V oblasti Dítě a ten druhý
• posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole, v dětské herní skupině apod.)
•

vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)

•

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

•

rozvoj kooperativních dovedností

V oblasti Dítě a společnost
•

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a
přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

•

rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

•

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

•

seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije

•

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

•

rozvoj společenského i estetického vkusu

V oblasti Dítě a svět
•

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

•

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

•

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemí
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Vzdělávací nabídka
V oblasti Dítě a tělo
•

práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších
médií

•

kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem,
vyprávění, poslech, objevování)
praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje

•

V oblasti Dítě a psychika
•

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové
a další)

•

sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

•

cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště
záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)

•

hry na téma rodiny, přátelství apod.

•

výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)

•

činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím
se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city,
vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a
v čem jsou si podobní

•

dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka
v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv,
vážnost apod.)

V oblasti Dítě a ten druhý
•

běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s
dospělým

•

sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně
pohybové hry, výtvarné hry a etudy

•

společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

•

kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

•

společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

•

aktivity podporující sbližování dětí

•

aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství,
vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

•

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své
i druhých
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V oblasti Dítě a společnost
•

aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost
kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí
na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání
příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky
běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

•

tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i
vyjadřování a tříbení vkusu

•

receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek,
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

•

setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo
mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro
předškolní dítě

•

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý,
rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí,
do nichž se dítě přirozeně dostává

•

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost,
tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost,
otevřenost apod.) v jednání lidí

V oblasti Dítě a svět
•

práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších
médií

•
•

kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem,
vyprávění, poslech, objevování)
praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje

•

sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

Očekávané výstupy
V oblasti Dítě a tělo
•
•

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními
nástroji, běžnými pracovními pomůckami

•

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

•

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat
hmatem apod.)
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V oblasti Dítě a psychika
•

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

•

rozhodovat o svých činnostech

•

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city
a přizpůsobovat jim své chování

•

vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
zakázaných činnostech apod.

•

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost,
spokojenost
i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím
prostředí

•

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

•

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

•

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se
s uměním

•

zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně
pohybovou
či dramatickou improvizací apod.)

V oblasti Dítě a ten druhý
•

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

•

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství

•

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

•

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a
respektovat je

•

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá,
jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti
jsou přirozené

•

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

•

spolupracovat s ostatními
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V oblasti Dítě a společnost
•

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

•

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků,
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

•

dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

•

uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo,
až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn
apod.)

•

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

V oblasti Dítě a svět
•
•

všímat si změn a dění v nejbližším okolí
porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje
a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně
proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

•

pomáhat pečovat o okolní životní

•

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak
se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit
o pomoc)

„To to zebe“
Téma nabízí inspiraci k plánování zimních sportů a jejich využití pro sezónní činnosti.
Směřuje k rozvoji pohybových dovedností dětí se zdůrazněním sounáležitosti ve třídě.
Děti se zároveň učí chránit si své zdraví a zdraví svých kamarádů, rozlišují změny počasí.
Poznávají humor a vtip v lidové slovesnosti- v krátkých textech, písních i ve výtvarném
projevu. Prostřednictvím čtení pohádkových příběhů se dětí učí lásce ke knihám a také
k základům pracovat s informacemi.
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Součástí bloku je tradiční „Masopust“ , kdy se děti společně podílejí na výzdobě školky,
hrají divadlo a vytvářejí si masky. Seznamují se s různými druhy povolání a učí se společně
prožívat radost.

Témata
•
•
•
•

Paní zima
Příroda v zimě
Zimní sporty
Tajemství lidského těla

Vzdělávací cíle
V oblasti Dítě a tělo
•

uvědomění si vlastního těla

•

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

•

rozvoj a užívání všech smyslů

•

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

•

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

•

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

•

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí

•

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

V oblasti Dítě a psychika
•

osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj
zájmu
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)

•

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

•

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
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•

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a
fantazie

•

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

•

posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

•

vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj
zájmu
o učení

•

osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda,
čísla)

•

vytváření základů pro práci s informacemi

•

rozvoj schopnosti sebeovládání

•

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

•

rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a
prožitky vyjádřit

V oblasti Dítě a ten druhý
•

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

•

rozvoj kooperativních dovedností

•

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

V oblasti Dítě a společnost
•

rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

•

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

•

vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

•

rozvoj společenského i estetického vkusu

V oblasti Dítě a svět
•

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,
ale také poškozovat a ničit

•

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v
péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy

•

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

•

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
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Vzdělávací nabídka
V oblasti Dítě a tělo
•

lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční
pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní
gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

•

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým
používáním

•

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační
cvičení)

•

smyslové a psychomotorické hry

•

konstruktivní a grafické činnosti

•

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

•

jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,
oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

•
•

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých
životních návyků
činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

•

V oblasti Dítě a psychika
•
•
•
•
•

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální
činnosti
společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků,
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní
fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
samostatný slovní projev na určité téma
činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny,
časopisy, knihy, audiovizuální technika)

V oblasti Dítě a ten druhý
•

běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s
dospělým

•

sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně
pohybové hry, výtvarné hry a etudy

•

společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

•

kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
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•

společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

•

aktivity podporující sbližování dětí

•

aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství,
vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

•

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat
druhého

V oblasti Dítě a společnost
•

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

•

přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci
zvyků
a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

•

tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i
vyjadřování
a tříbení vkusu

•

receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek,
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

•

setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo
mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro
předškolní dítě

•

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý,
rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí,
do nichž se dítě přirozeně dostává

V oblasti Dítě a svět
•

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se
chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se
zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a
jevy,
požár,
povodeň
a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání
praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

•

hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích,
kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších
situacích, které mohou nastat

•

praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se
kterými se dítě běžně setkává

•

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn
v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její
ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
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•

práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších
médií

•

kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem,
vyprávění, poslech, objevování)

•

praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými
látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich
vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a
surovinami)

•

využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

•

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les,
louka, rybník apod.)

Očekávané výstupy
V oblasti Dítě a tělo
•

zachovávat správné držení těla

•

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

•

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

•

vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

•

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

•

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

•

zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně
preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

•

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít
povědomí
o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy
užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

•

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě
běžných
a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

•

mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a
zdravé výživy
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,
kde

•
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•

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem
apod.)
zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými
nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály,
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

V oblasti Dítě a psychika
•

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

•

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

•

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

•

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat
řečníka
i obsah, ptát se)

•

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

•

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

•

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

•

sledovat a vyprávět příběh, pohádku

•

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

V oblasti Dítě a ten druhý
•

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

•

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a
respektovat je

•

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá,
jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti
jsou přirozené

•

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

V oblasti Dítě a společnost
•

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků,
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

•

dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

•

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost
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či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
•

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit
z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

•

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

V oblasti Dítě a svět
•

všímat si změn a dění v nejbližším okolí

•

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

•

zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které
se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na
veřejnosti
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

•

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby
obrátit
o pomoc)

•

osvojovat 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

„Příroda se probouzí“
Téma je zaměřeno na poznávání probouzející se přírody ptáků, brouků, rostlin. Motivuje děti
k poznávání ročních dob a jednotlivých měsíců. Děti poznávají jednotlivá zvířata a jejich
mláďata, i člověka samotného. Jeho tělo a emoce. Zjišťují, co je zdravé a co ne.
Seznamují se s lidovými zvyky Velikonoc a tématem rodiny, včetně oslavy svátku
maminek.

36

Součástí bloku je i program primární prevence (děti se učí bezpečnosti ve vztahu k sobě i
k ostatním lidem) a výlet za pražskými památkami v rámci kulturního projektu „Praha
v květu“.
Témata
•
•
•
•
•

Jaro v trávě
Jarní svátky
Dáváme na sebe pozor
Moje rodina
Praha v květu

Dílčí vzdělávací cíle
V oblasti Dítě a tělo
•

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

•

jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,
oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

•
•

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých
životních návyků
činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových
činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci,
nezdravých návyků a závislostí

•
•

•

lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční
pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní
gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

•

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým
používáním

•

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační
cvičení)

•

smyslové a psychomotorické hry

V oblasti Dítě a psychika
•

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

•

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
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•

osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj
zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,
hudební, pohybové, dramatické)

•

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

•

posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

•

vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj
zájmu o učení

•

osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda,
čísla)

•

vytváření základů pro práci s informacemi

•

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

•

rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy
a prožitky vyjádřit

•

rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

V oblasti Dítě a ten druhý
•

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole,
v dětské herní skupině apod.)

•

vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)

•

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

•

rozvoj kooperativních dovedností

•

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

V oblasti Dítě a společnost
•

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a
přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

•

rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

•

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

•

seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije

•

vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

•

rozvoj společenského i estetického vkusu
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V oblasti Dítě a svět
•

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

•

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností
v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

•

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

•

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

•

seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního
vztahu k němu

•

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Vzdělávací nabídka
V oblasti Dítě a tělo
•

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační
cvičení)

•

smyslové a psychomotorické hry

•

konstruktivní a grafické činnosti

•

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

•
•

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých
životních návyků
činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

•

V oblasti Dítě a psychika
•

spontánní hra, činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a
pohodu

•

činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem,
v nichž může být dítě úspěšné

•

činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování,
vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

•

příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

•

cvičení organizačních dovedností

•

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové
a další)

•

sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

•

hry na téma rodiny, přátelství apod.
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•

výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)

•

činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím
se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city,
vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a
v čem jsou si podobní

•

dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka
v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv,
vážnost apod.)

•

činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

V oblasti Dítě a ten druhý
•

kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

•

společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

•

aktivity podporující sbližování dětí

•

aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy
mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

•

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

•

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,
spolupodílení se na jejich tvorbě

•

hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním,
půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

•

činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce
rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat),
mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)

•

hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

•

četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

V oblasti Dítě a společnost
•

přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci
zvyků
a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

•

tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i
vyjadřování a tříbení vkusu

•

receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek,
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

•

setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo
mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro
předškolní dítě
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•

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý,
rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí,
do nichž se dítě přirozeně dostává

•

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost,
tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost,
otevřenost apod.) v jednání lidí

V oblasti Dítě a svět
•

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

•

aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy
obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

•

sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

•

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se
chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se
zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a
jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní
jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

•

hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích,
kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších
situacích, které mohou nastat

•

praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se
kterými se dítě běžně setkává

•

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn
v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její
ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

•

práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších
médií

•

kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem,
vyprávění, poslech, objevování)

Očekávané výstupy
V oblasti Dítě a tělo
•

zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

•

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

•

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě
běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

•

mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
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•

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

•

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

•

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

•

vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

•

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

•

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat
hmatem apod.)
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

•

V oblasti Dítě a psychika
•
•
•

•
•

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
utvořit jednoduchý rým
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
ve správných větách)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

•

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

•
•

vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve
vhodně zformulovaných větách
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat
řečníka
i obsah, ptát se)

•

domluvit se slovy i gesty, improvizovat

•

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
ve správných větách)

•

vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)

•

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

•

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

•

chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a
podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů
podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou
řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

•
•
•
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•

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

•

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

•

rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a
prožitky vyjádřit

•

rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

V oblasti Dítě a ten druhý
•

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

•

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

•

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

•

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství

•

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

•

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a
respektovat je

•

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá,
jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti
jsou přirozené

V oblasti Dítě a společnost
•

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co
je zaujalo)

•

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit
z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

•

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

•

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků,
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

•

dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

•

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat
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společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost
či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)

V oblasti Dítě a svět
•

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby
obrátit o pomoc)

•

osvojovat 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

•

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

•

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

•

všímat si změn a dění v nejbližším okolí

•

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

•

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

•

rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

•

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

„Naše planeta“

Hlavním tématem tohoto bloku je poznávání naší planety Země v širších souvislostech.
Děti se hravou formou učí poznávat naši zemi, kontinenty, exotická zvířata a vodní říši.
Poznávají základní společenské a kulturní rozdíly mezi národy. Cestují pomyslnými
dopravními prostředky. Téma je zaměřeno i na vesmír jako součást vzniku Země.
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Rozvíjí v dětech fantazii a touhu po vědění, nebát se projevit svůj názor a základní
práci s informacemi. Součástí bloku je i ekologie, snaha dětem přiblížit způsob,
jak chránit naši Zemi.

Témata
•
•
•
•

Děti světa
Žijeme zdravě
Cestujeme po Zemi
Vodní říše

Dílčí vzdělávací cíle
V oblasti Dítě a tělo
•

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

•

rozvoj a užívání všech smyslů

•

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

•

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

•

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

•

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí

V oblasti Dítě a psychika
•

osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj
zájmu
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební,

•

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a
fantazie

•

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
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•

posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

•

vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj
zájmu o učení

V oblasti Dítě a ten druhý
•

osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

•

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole,
v dětské herní skupině apod.)

•

vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)

•

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

•

rozvoj kooperativních dovedností

V oblasti Dítě a společnost
•

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

•

seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije

•

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

•

vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

•

rozvoj společenského i estetického vkusu

V oblasti Dítě a svět
•

seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu
k němu

•

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

•

poznávání jiných kultur

•

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,
ale také poškozovat a ničit

•

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemí
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Vzdělávací nabídka
V oblasti Dítě a tělo
•

lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční
pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní
gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

•

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým
používáním

•

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační
cvičení)

•

smyslové a psychomotorické hry

•

konstruktivní a grafické činnosti

V oblasti Dítě a psychika
•

společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků,
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní
fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

•

komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

•

samostatný slovní projev na určité téma

•

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních
pohádek a příběhů

•

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

•

přednes, recitace, dramatizace, zpěv

•

grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

•

prohlížení a „čtení“ knížek

•

hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

V oblasti Dítě a ten druhý
•

sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové
hry, výtvarné hry a etudy

•

společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

•

kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

•

společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

•

aktivity podporující sbližování dětí

•

aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy
mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

•

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
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•

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,
spolupodílení se na jejich tvorbě

V oblasti Dítě a společnost
•

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost,
tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost,
otevřenost apod.) v jednání lidí

•

hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce
(využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými
druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními
předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění
jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)

•

aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost
kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí
na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání
příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky
běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

•

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

•

přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci
zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

•

tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i
vyjadřování
a tříbení vkusu

•

receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek,
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

V oblasti Dítě a svět
•

praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se
dítě běžně setkává

•
•
•
•

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn
v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její
ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších
médií
kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem,
vyprávění, poslech, objevování)
praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými
látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich
vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a
surovinami)
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•

využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

•

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les,
louka, rybník apod.)
ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)
smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní
činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí,
školní zahradu a blízké okolí

•
•

Očekávané výstupy
V oblasti Dítě a tělo
•

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

•

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

•

vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

•

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

•

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat
hmatem apod.)

•

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

V oblasti Dítě a psychika
•

domluvit se slovy i gesty, improvizovat

•

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
ve správných větách)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
chápat slovní vtip a humor
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
utvořit jednoduchý rým
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky,
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
sledovat očima zleva doprava

V oblasti Dítě a ten druhý
•

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

•

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

•

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

•

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství

•

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

•

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a
respektovat je

•

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá,
jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti
jsou přirozené

•

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

V oblasti Dítě a společnost
•

chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

•

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co
je zaujalo)

•

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků,
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

•

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a
respektovat je

•

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá,
jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti
jsou přirozené

•

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

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

•

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

•

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků,
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

•

dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

•

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost
či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)

•

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s
knížkami, s penězi apod.

•

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co
je zaujalo)

V oblasti Dítě a svět
•

osvojovat 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

•

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

•

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

•

všímat si změn a dění v nejbližším okolí

•

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

•

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

•

rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

•

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným
způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu
v okolí, živé tvory apod.
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10. Autoevaluace školy a hodnocení výsledků vzdělávání

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování procesu vzdělávání
(vzdělávacích činností, situací, podmínek) a jeho výsledků, který je realizován systematicky a
pravidelně a jehož výsledky jsou v praxi smysluplně využívány;
Evaluace probíhá na úrovni školy a na úrovni třídy

10.1.

Kritéria hodnocení vzdělávací činnosti :

•

Vedení povinné dokumentace

•

Dodržení stanovených termínů

•

Pedagogická a vzdělávací činnost odpovídá koncepci školy a ŠVP

•

Průběžné naplňování vzdělávacích cílů dle ŠVP

•

Náplň třídního vzdělávacího programu

•

Plnění osobních úkolů

•

Respektování ind. potřeb, aktivit, spánku a odpočinku dětí

•

Pedagog schopnosti a možnosti jednotlivých učitelek/schopnost využití svých znalostí
a zkušeností ku prospěchu třídy, školy

•

Iniciativa, tvořivost

•

Ohleduplnost, taktnost, mlčenlivost o vnitřních záležitostech rodiny

•

Dostatek pochvaly a motivace,

•

Mezilidské vztahy /k dětem, kolegyním, zaměstnancům, rodičům

10.2.

Hospitační činnost a její zaměření:

Hospitace je zaměřena na celý průběh dne, na všechny činnosti
-režim dne pobyt venku, přípravu pomůcek, netradiční náměty a nápady.
-na pedagogický takt, komunikaci s dětmi, profesionální vystupování při řešení problémů.
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– schopnost zaujmout pozornost dětí, nápaditost, pohotovost, vhodné využívání didaktických
pomůcek, návaznost, vzájemná spolupráce učitelek
-informovanost rodičů, estetický vzhled třídy a šatny

Formy hospitace
•

Průběžné- v průběhu dne na jednotlivých třídách

•

Individuální - dle potřeby

•

společné konzultace - diskuse, pozorování, rozhovory /odborná

•

pomoc či řešení při výchovných problémech - neprodleně kdykoliv

Co ředitel sleduje:
a/ plnění podmínek školy/ materiální, psychohygienické, organizační, personální
životosprávu, spolupráci s rodiči a ostatními institucemi
b/ průběh a výsledky výchovně vzdělávací činnosti
-způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání / ŠVP, TVP/ v souvislosti s RVP PV
činnosti probíhající v MŠ, dokumentaci, pedagogickou diagnostiku
c/ vyhodnocení vlastní práce, pedagogických. a provozních zaměstnanců

10.3.

Evaluace pedagogů

Učitelé v rámci evaluace hodnotí svou práci v oblastech
-pedagogické diagnostiky /výsledky vzdělávání/
-hodnocení třídních programů a akcí školy /po uplynutí integrovaných bloků a školních akcí/
-vlastní pedagogickou práci během školního roku ve třídě a celkové klima třídy, školy,
spolupráci s rodiči a zaměstnanci /autoevaluace na konci školního roku/
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Pedagogické a provozní porady se konají dle potřeby a naléhavosti informací,
řešení dané problematiky pedagogické a provozní, dle nutnosti zajištění akcí pořádaných
školo

11. Povinnosti učitele MŠ

Učitel mateřské školy odpovídá za:
Vedení výchovně vzdělávací programu v souladu s požadavky RVP
Program pedagogických činností je cílevědomě plánován
Je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a jsou hodnoceny
jeho podmínky a výsledky

Učitel mateřské školy vykonává tyto odborné činnosti:
• analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje
profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání;
• realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí,
rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů);
• samostatně projektuje výchovné a vzdělávací činnosti, provádí je, hledá vhodné strategie
a metody pro individualizované vzdělávání dětí;
• využívá oborové metodiky a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a individualitě
dětí;
• projektuje (plánuje) a provádí individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami;
• provádí evaluační činnosti – sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje
a hodnotí výsledky své práce, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky vzdělávání;
• provádí pedagogickou diagnostiku, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich
rozvoji a učení, výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování (plánování) i v procesu
vzdělávání;
• odborně vede další zaměstnance mateřské školy, kteří se podílejí na péči, výchově
a vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními;
• provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí
v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím učitele a možnostem mateřské školy;
•

analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi;

• eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní
školy, obce) a na získané podněty reaguje.
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Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak, aby:
•

se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální);

• se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován
jejich individuální rozvoj;
•

děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho;

•

bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti;

•

děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně;

•

byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka;

•

se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité;

•

děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí;

•

děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují.

Ve vztahu k rodičům učitel mateřské školy:
•

usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči;

•

umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností;

•

umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení;

•

umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu;

• vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení (pravidelná
individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.).
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