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1 Identifikační údaje 

1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  Nejkrásnější je dětský úsměv   

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace 

ADRESA ŠKOLY:   Křižanovice 31, Bučovice, 68501 

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Miroslav Merta 

KONTAKT:   

tel ZŠ:  517 379 721  

tel MŠ:  517 379 726 

e-mail:  zskriz@seznam.cz, mskriz@seznam.cz 

web:  zskrizanovice.cz/ms-krizanovice 

IČ:  70991618 

RED-IZO:  600125475 

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Barbora Kozáková  

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Křižanovice 

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Křižanovice 85, 685 01 

KONTAKTY:   

Starosta obce:  Lubomír Cenek 

tel:  517 379 712 

e-mail:  oukrizanovice@politavi.cz 



1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  7. 11. 2018 

VERZE ŠVP:  3

ČÍSLO JEDNACÍ:  01/11/18 

DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM: 7. 11. 2018 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 12. 11. 2018 

................................................                                             ................................................. 

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Miroslav Merta 

  



2 Charakteristika školy 

2.1 Základní údaje 

Umístění školy v obci:  v centru města nebo obce, na okraji města nebo obce, na rušné ulici, v

klidové zóně 

Druh provozu školy:  Celodenní 

Velikost školy:  21 – 50 (malá škola) 

Počet školních budov:  2 - 5 neprovázaných 

Venkovní areál školy:  sportovní hřiště, zahrada/park  

2.2 Dlouhodobý plán školy 

Rekonstrukce budovy MŠ. Zde vznikne další třída s kapacitou 25 dětí a díky tomu budeme moci

zrušit odloučené pracoviště MŠ. 

Rekonstrukce, rozšíření a vybavení školní zahrady herními prvky.



3 Podmínky vzdělávání 

3.1 Věcné (materiální) podmínky 

Dostatečně velké prostory. 

Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům. 

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. 

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. 

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy.   

Záměry na další období

Venkovní prostory mateřské školy je potřeba zrekonstruovat a doplnit herní prvky. 

Zařídit vyhovující nábytek do jídelny pro stravování předškolních dětí, nebo zajistit stravování ve

třídě.

Zajistit více metodických pomůcek.

3.2 Životospráva 

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava. 

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin. 

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly. 

Je zajištěn denní rytmus a řád. 

Pobyt venku respektuje doporučenou délku. 

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku.   

Děti mají během dne volný přístup k ovoci či zelenině.  

Záměry na další období

Zajistit dětem pestřejší stravu a více ovoce i zeleniny.



3.3 Psychosociální podmínky 

Rovnocenné postavení všech dětí. 

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem. 

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám. 

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava 

Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem. 

Respektování potřeb dětí. 

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. 

Pravidla soužití jsou nastavena. 

Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací. 

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. 

Pedagog  se  vyhýbá  negativním  slovním  komentářům,  nenásilně  ovlivňuje  prosociální  vztahy

(prevence šikany).   

Pedagog  přistupuje  ke  každému  dítěti  s  individuálním  přístupem  a  rozvíjí  ho  právě  v  těch

oblastech, ve kterých potřebuje podporu. 

Záměry na další období
 vyhýbat se zbytečnému organizování dětí 

 uplatňovat nedirektivní přístupy 

 důsledná spolupráce učitelek ve třídě i v rámci týmu

3.4 Organizace chodu 

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. 

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně. 

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. 

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. 

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. 

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. 

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. 

Je dbáno na osobní soukromí dětí. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. 

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. 

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno.   

Časové rozvržení činností:  



provoz školy je od 6:45 hod do 16:30 hod. 

06:45 – 08:20 scházení dětí, spontánní, skupinové, individuální hry a činnosti podle volby dětí 

08:20 – 08:45 ranní kruh, cvičení, pohybové hry, hygiena 

08:45 – 09:00 svačina, hygiena 

09:00 – 09:45 didaktické hry ve skupinách i  individuální,  řízená činnost (výchovně vzdělávací),

příprava na pobyt venku 

09:45 – 11:45 pobyt dětí v přírodě, hygiena 

11:45 – 12:30 oběd, hygiena, příprava na odpočinek 

12:30 – 14:30 odpolední klid, klidové hry, hygiena 

14:30 – 14:45 svačina, hygiena 

14:45 – 16:30 odpolední zájmová činnost 

3.5 Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

Je vytvořen funkční informační systém. 

Při vedení zaměstnanců ředitel zapojuje spolupracovníky do řízení. 

Ředitel vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. 

Pedagogický sbor pracuje jako tým. 

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční. 

Ředitel vychází z analýzy a využívá zpětné vazby. 

Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy. 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě.   

Jednou za dva měsíce probíhají pedagogické porady. Zde evaluujeme a vyvozujeme další kroky. 

3.6 Personální zajištění 

Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči. 

Specializované služby jsou zajišťovány odborníky. 

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují. 

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel. 

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají. 



Pedagogové se chovají profesionálně  

Překrývání pracovní doby učitelek

Vzhledem  k tomu,  že  naše  MŠ  je  dvoutřídní,  ale  třídy  nejsou  v jedné  budově,  je  překrývání

učitelek komplikované. Dále také celou situaci komplikuje fakt, že na jednu třídu s  kapacitou 25

dětí připadají dva celé úvazky a na třídu druhou s kapacitou 12 dětí připadá pouze jeden úvazek.

Jako pomocnou sílu zde máme školní asistentku, která pomáhá zejména u mladších dětí. 

Proto není organizačně možné jakékoliv překrývání učitelek.

Záměry na další období
 rozšiřování odbornosti pedagogických pracovníku pomocí školení a seminářů (DVPP)

3.7 Spolupráce s dalšími institucemi 

obec/město 

sdružení rodičů a přátel školy 

školské poradenské zařízení 

základní školy   

Třída dětí ve věku 4,5 - 7let navštěvuje ZŠ při příležitosti Vánočního tvoření a děti, které navštěvují

ESS absolvují polovinu lekcí v budově ZŠ. 

Společně s rodiči prožíváme podzimní tvoření, VÁNOČNÍ besídky a besídky ke DNI MATEK. Dále

jsou  rodičům  kromě  třídních  schůzek  nabízeny  konzultační  hodiny.  Rodiče  mají  možnost

vyjadřovat se k dění v MŠ a jejich připomínkám a návrhům se snažíme vždy vyhovět. 

Spolupracujeme s MŠ Rašovice - Projekt v rámci OP VVV - Křižanovická škola je bezva 

3.8 Formy  spolupráce  se  zákonnými  zástupci  a  dalšími

sociálními partnery 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost. 

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin. 



Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. 

Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte. 

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. 

Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity.   

Záměry na další období
Více zapojovat rodiče do aktivit školy.

Reagovat na jejich přání a návrhy.

Zařídit anonymní schránku důvěry.

3.9 Podmínky  pro  vzdělávání  dětí  se  speciálními

vzdělávacími potřebami 

Naše mateřská škola se doposud nesetkala s dětmi se SVP. Pokud by tato situace nastala má škola

při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními na zřeteli fakt, že se

děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání

těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem

na jeho individuální  možnosti  a  schopnosti.  Snahou všech zúčastněných je  vytvářet  optimální

podmínky  k  rozvoji  osobnosti  dítěte  se  speciálními  potřebami,  jeho  učení,  komunikace  s

ostatními, aby dosáhlo k co největší samostatnosti. Účelem podpory těchto dětí je plné zapojení a

využití  vzdělávacího potenciálu každého s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.  Učitelky se

společně domluví na individualizaci a plánují společně činnosti pro dítě tak, aby zažívalo úspěch a

pomalu se posouvalo dále ve svých možnostech. Učitelky na třídě společně vypracují podpůrný

plán. Společně také hodnotí pokroky dítěte, mění přístup, aktivity a nabídky činností.  Pokud k

posunu nedochází i po delším čase a úpravách pedagogického působení, doporučí rodiči vyšetření

v PPP či SPC. 

Škola je schopna zařídit maximální individuální přístup pedagogů, asistenta pedagoga, spolupráci

se  školským poradenským zařízením,  konzultaci  a  doporučení  pro rodiče,  případné proškolení

pedagogů, didaktické pomůcky a materiál a některé kompenzační pomůcky. 

3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. 

Zadává specifické úkoly dítěti. 

Zajišťuje didaktické pomůcky. 

Zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky. 

Nabízí aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte. 



V případě, že MŠ budou navštěvovat děti nadané, umožní MŠ, aby byl dle potřeb přizpůsoben

obsah a podmínky mimořádně nadaným schopnostem dětí a popřípadě doplněn o další nabídku

aktivit dle zájmů a nadání dětí. Rozvoj a podpora budou zajišťovány a organizovány tak, aby byla

nabídka pestrá a ne jednostranná. 

3.11 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let
Naše  MŠ  doposud  nemusela  z důvodu  poklesu  počtu  dětí  přijmout  děti  mladší  tří  let.  Avšak

záměrem naší školy je, co nejlépe připravit a následně realizovat vzdělávání dětí, které dovršily při

nástupu do mateřské školy věku dvou let  (pokud budou do mateřské školy z důvodu poklesu

počtu dětí starších do budoucna přijímány). Podmínky je nutné připravit např. v oblasti personální

(současné působení 2 učitelek ve třídě -  zajištění této podmínky je závislé na navýšení normativu

na  dítě  při  snížení  počtu  dětí,  dále  průběžné  vzdělávání  učitelek  v  této  oblasti)   v  oblasti

bezpečnosti (zajistit bezpečný pohyb v prostorách třídy i při pobytu venku, didaktické pomůcky a

věcné  zařízení  odpovídající  věku  dětí  (vhodné  pro  děti  od  dvou  let),  podmínky  v  oblasti

životosprávy  (osobní  hygiena  –  přebalovací  pulty,   pleny,  atd.,  specifický  režim  dne  -   např.

zvýšená potřeba spánku), i v oblasti  metodiky.  

Ve výchově a vzdělávání dětí  mladších tří  let se budou učitelky

snažit o naplnění tří priorit 
 úzce spolupracovat s rodinou a vytvářet podmínky pro zajištění organické provázanosti

režimu dvouletého dítěte v rodině i mateřské škole

  individuálně podporovat aktivitu dětí,  zvídavost,  snahu po objevování,  ale zároveň je

nepřetěžovat

 vytvořit  pevné  základy  pro  postupné  osamostatňování  dítěte  v  oblasti  sebeobsluhy  a

socializace směřující k rozvoji osobnosti.  Učitelky se vyvarují nežádoucího poučování dětí,

manipulativního jednání s dětmi a preferování zájmů dospělých nad zájmy dětí, naopak

budou respektovat jejich specifické potřeby a zájmy



4 Organizace vzdělávání 

Kritéria přijetí dítěte:  

Děti jsou přijímány k celodenní docházce. Přijímány jsou děti ve věku 3 - 6 let. 

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před nástupem do

MŠ dosáhnou tří  let  věku a které mají  trvalý pobyt v  Křižanovicích.  Děti,  které mají  rok před

zahájením povinné školní docházky, tzv. předškoláci, mají docházku do MŠ povinnou již od 1.9.

2017. 

Pokud kapacita MŠ nebude naplněna tříletými dětmi, budou přijímány i děti mladší tří let až do

naplnění kapacity MŠ. Kritériem je věk dítěte (od nejstarších po nejmladší). 

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd:   

Třída "BERUŠKY" 

Děti využívají jednu třídu, která je rozdělena na 2 části. Dále pak šatnu, umývárnu a místnost se

sociálním zařízením.Ve třídě je  rozmístěn nábytek respektující  výšku dítěte.  Třída je  vybavena

kobercem,  kde  probíhají  herní,  vzdělávací  a  odpočinkové  činnosti.  Nemáme  samostatnou

tělocvičnu, proto jsou žebřiny zabudovány do zdi. Děti využívají ke cvičení molitanovou švédskou

bednu, lavečky, žíněnky, velké nafukovací míče a další  drobné tělovýchovné náčiní. K hudebně

pohybovým  aktivitám  dětem  slouží  Orfovy  nástroje,  dále  využíváme  klavír,  přehrávač  CD.  K

námětovým  hrám  a  činnostem  mají  děti  k  dispozici  pokojík,  kuchyňku,  obchod,  koutek

kadeřnictví.  Hračky, pomůcky, knihy jsou uloženy tak, aby děti vybízely k činnostem. Průběžně

doplňujeme knihovnu o nové tituly, rodiče a učitelky taktéž zapůjčují nebo i darují knihy pro děti.  

Škola nemá samostatnou ložnici, proto je nutné denně připravovat lehátka k odpočinku. 

Jsou opatřena štítky se jménem . Lůžkoviny školnice každý měsíc předává rodičům na vyprání. 

Umývárna je vybavena 5 umyvadly a zrcadly. Každé dítě má k dispozici svůj ručník. Toalety jsou

umístěny v další části , jsou přepaženy paravanem. 

Šatna je vybavena skříňkami s přihrádkou na obuv. K oblékání slouží dětem i rodičům lavice. Šatna

a vstupní chodba slouží k prezentaci dětských prací a informovanosti rodičů a veřejnosti.  

K prostorám školy dále náleží: 



Přípravna jídla vybavena nerez dřezem a odkládacím stolem, skříní na nádobí. 

Učitelky využívají  kabinet na učební  pomůcky a spotřební materiál.Je zde také knihovna,PC, a

kopírka. 

Paní školnice má k dispozici úklidovou místnost a v šatně pro personál je zabudovaná automatická

pračka, kterou využíváme k praní ručníků a ostatních textilií. 

Při  pobytu  venku  děti  využívají  školní  zahradu,  na  které  chybí  hrací  prvky,  jako  je  skluzavka,

sportovní nářadí - prolézačky, branky na míčové hry, děti by přivítaly domeček na námětové hry,

kreslící tabuli. Mají k dispozici pískoviště a drobné hračky. Využíváme proto obecní hřiště. Učitelky

spolu se zřizovatelem usilují dle finančních možností , aby se stav školní zahrady zlepšil - např. při

získání sponzorského daru nákup hracích prvků. 

  

Třída "SOVIČKY" 

Mateřská škola je  od roku 2017 dvoutřídní.  Jedna třída  je  nově zřízena v  ZŠ.  Třída  při  ZŠ má

kapacitu 12 dětí ve věkovém složení 4-7 let. 

Prostory a vybavení třídy jsou standardní a vyhovují hygienickým normám a standardům. 

Děti využívají jednu třídu, která je rozdělena na dvě části. Dále pak šatnu a umývárnu se sociálním

zařízení. Ve třídě je nábytek, který vyhovuje výšce dětí. Třída je vybavena kobercem, kde probíhají

herní,  hudební,  vzdělávací  a odpočinkové činnosti.  Ke cvičení  využíváme žíněnku, kužely,  lana,

padák, malé míčky,  míč  a další  drobné tělovýchovné náčiní.  Máme také možnost navštěvovat

místní  Sokolovnu.  K hudebně pohybovým aktivitám dětem slouží  Orfovy  nástroje,  klavír  a  CD

přehrávač.  K námětovým hrám mají  děti  k dispozici  kuchyňský koutek.  Hračky a pomůcky jsou

uloženy tak, aby děti vybízely k činnostem. 

Škola  nemá samostatnou ložnici,  proto  je  potřeba  připravovat  lehátka  k odpočinku.  Lehátka  i

lůžkoviny jsou opatřeny štítkem se jménem. Ložní  prádlo předáváme každý měsíc rodičům na

vyprání. 

Umývárna je vybavena dvěma umyvadly, dvěma záchodky a sprchovým koutem. Každé dítě má

k dispozici svůj ručník. 

Šatna je vybavena novými skříňkami a lavečkami s přihrádkou na obuv. Za nepříznivého počasí

mají  děti  možnost  odložení  bot  na  plastovou  odkládací  podložku.  Šatna  a  vstupní  hala  slouží

k prezentaci dětských prací a informování rodičů. 



K prostorám školy také náleží pro přípravu svačin malá kuchyň se dřezem, ledničkou, odkládacím

prostorem a skříní  na  nádobí.  Využíván je  také kabinet  na  učební  pomůcky,  který  je  zároveň

šatnou učitelek. 

Úklid zajišťuje paní Alena Paťavová. Ručníky a utěrky na nádobí se perou v budově MŠ. 

Při pobytu venku využíváme zatravněný prostor za Sokolovnou, často chodíme na procházky do

místního lesíku.  V zimních měsících chodíme sáňkovat  na uměle vytvořený kopec  na obecním

hřišti. 

Rozdělení do tříd

Děti se snažíme rozdělit do tříd podle věku. Třída Berušek 3-4 roky, třída Soviček 4,5-7 let.

Snažíme se vyhovovat rodičům, a pokud je to možné necháváme sourozence a kamarády spolu

v jedné třídě.

Překrývání pracovní doby učitelek

Vzhledem  k tomu,  že  naše  MŠ  je  dvoutřídní,  ale  třídy  nejsou  v jedné  budově,  je  překrývání

učitelek komplikované. Dále také celou situaci komplikuje fakt, že na jednu třídu s  kapacitou 25

dětí připadají dva celé úvazky a na třídu druhou s kapacitou 12 dětí připadá pouze jeden úvazek.

Jako pomocnou sílu zde máme školní asistentku, která pomáhá zejména u mladších dětí. 

Proto není organizačně možné jakékoliv překrývání učitelek.

  



5 Charakteristika vzdělávacího programu 

Vzdělávací cíle a záměry:  

Školní vzdělávací program " Nejkrásnější je na světě dětský úsměv" vychází z pěti oblastí a cílů

Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 

Chceme , aby se naše děti cítily spokojeně, aby si našly kamarády, měly dostatek podnětů ke hře a

jiným aktivitám, aby měly ze všeho, co jim den v MŠ nabídne, radost. 

Hlavním  cílem  předškolního  vzdělávání  je  doplňovat  rodinnou  výchovu,  dostatkem  podnětů

rozvíjet  všestranně osobnost dítěte,  jeho aktivitu a pozitivní  vztah k učení.  Usnadnit  vstup do

základní školy. 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Úkolem naší mateřské školy je zajistit podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální

potřeby,  zájmy  a  možnosti  těchto  dětí.  Podmínkou  úspěšné  pedagogické  práce  je  citlivé

přizpůsobování  organizace  se  střídáním  nabídky  činností,  trénováním  návyků  a  praktických

dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Plánování a

realizace konkrétních vzdělávacích činností  musí  být  přizpůsobeno možnostem a schopnostem

dětí.  Podle  toho učitel  volí  metody  a  formy práce.  Děti  se  nejvíce  učí  nápodobou,  situačním

učením, často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:

PLPP  (plán pedagogické podpory) sestavuje učitelka. PLPP má písemnou podobu. 

Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení např. metod

práce  s dítětem,  způsob  kontroly  osvojení  potřebných  dovedností,  návyků  a  postojů.  Bude

stanoven termín přípravy PLPP a učitelka zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci.



Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:

 IVP  (individuální  vzdělávací  plán)  zpracovává  škola,  vyžadují-li  to  speciální  vzdělávací

potřeby dítěte.

 IVP je závazným dokumentem. Vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí

dokumentace dítěte ve školní matrice.

 IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření.

 IVP dále obsahuje jméno pracovníka PPP,  se kterým škola spolupracuje při  zajišťování

speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne,

kdy škola obdržela doporučení a  žádost  zákonného  zástupce  dítěte.  IVP  může  být

doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte.

 Škola seznámí s IVP všechny pedagogy a současně zákonného zástupce dítěte, který  tuto

skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle IVP plánu lze pouze  na

základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Záměry našeho vzdělávání 

Oblast biologická - dítě a jeho tělo - stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte.

Podporovat fyzickou zdatnost, rozvíjet pohybové i manipulační schopnosti, učit se sebeobsluze,

vést děti ke zdravým životním postojům. 

Oblast psychologická - dítě a jeho psychika - rozvíjet duševní pohodu dětí, psychickou zdatnost,

intelekt, jazyk, řeč, poznávací procesy a funkce, jeho city a vůli, jeho sebepojetí, sebenahlížení,

kreativitu a sebevyjádření. 

Oblast  interpersonální   -  dítě  a  ten  druhý  -  utvářet  kladné  vztahy  mezi  dětmi  i  k  dospělým,

posilovat a kultivovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

  Oblast sociálně kulturní  - dítě a společnost - uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v

lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné návyky, postoje a

dovednosti, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a

podílet se na utváření společenské pohody. 

Oblast environmentální  - dítě a svět - založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho

dění, o vlivu člověka na životní prostředí a počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy

celosvětového rozsahu, vytvářet základy pro kladný postoj dětí k vytváření a ochraně životního

prostředí. 



Formy a metody práce:   

Hra-jako základní prostředek harmonického vývoje dítěte 

Dostatek příležitostí přiměřených věku a možnostem dítěte 

Podpora spontánních aktivit a samostatnosti 

Námětové hry 

Konstruktivní hry 

Didaktické hry 

Pohybové hry 

Hudebně pohybové činnosti 

Dramatizace 

Situační učení 

Prožitkové učení 

Kooperační učení 

Sociální učení 

Individuální přístup 

Sportovní aktivity 

Správný vzor chování a jednání 

Kultivované prostředí etické a estetické podněty 

Zdravé, vlídné a bezpečné prostředí 

Rozmanitá nabídka činností 

Vhodná organizace 

Pravdivé informace 

Správně nastavená a dostatečně formulovaná pravidla 



Dostatek respektu a podpora dětských přátelství 

Principy 

přiměřenosti  - vycházet z věkových zvláštností dětí 

posloupnosti  (systematičnosti) - postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, postupné zvyšování

nároků na dítě, průběžně vyhodnocovat 

trvalosti  –   vychází  z faktu,  že  lidský  mozek  rychle  zapomíná,  proto  je  potřeba  opakovat  již

naučené 

názornosti  –  k pochopení  problematiky  (cíle)  se  využívá  všech  smyslů,  aby  si  dítě  dokázalo

vytvořit vlastní představy o konkrétní problematice 

individuálního přístupu  – každé dítě je individualita a je nutné k němu takto přistupovat 

uvědomělosti a aktivity  – vedení dítěte k vyvíjení aktivity směřující k osobnímu rozvoji 

komplexnosti  –  rozvoj  osobnosti  dítěte  ve  všech  oblastech  s využitím  různých  typů  paměti

(zraková, sluchová, hmatová…..) 

zpětné vazby  – opakování vědomostí a dovedností, návyků k získání informací o postupu dítěte

k vytčenému učebními cíli 

6 Vzdělávací obsah 

ŠVP PV obsahuje 6 integrovaných bloků (MÁM RÁD SVOJI ŠKOLKU; PODZIM NA VESNICI; VÁNOCE,

VÁNOCE  PŘICHÁZEJÍ;  ZIMA  KOLEM  NÁS;  JARO  PŘIŠLO  DO  VSI;  VÍTEJ  LÉTO).  Každý  obsahuje

množství podtémat, která na sebe logicky navazují a jejichž prostřednictvím jsou plněny cíle ve

všech oblastech předškolního vzdělávání. Nejsou striktně daná, některá zařazujeme při k tomu

vhodných  příležitostech.  Aktuálně  zařazujeme  i  neplánovaná  témata  (v  tu  chvíli  vhodná).  Ke

změnám v plánování dochází v důsledku spontánně vzniklých situací a změn (např. v přírodě, ve

společnosti, v kultuře). Reagujeme tak na události o kterých se mluví a která se bezprostředně

dotýkají i života nám svěřených dětí. Tím se zvyšuje efektivita vzdělávacího procesu, protože je

využito  přímého  prožitku.  Časový  horizont  je  v  kompetenci  učitelek  na  třídě.  Vyvážeností

spontánních  a  řízených  činností  získávají  děti  přiměřenou  fyzickou,  psychickou  a  sociální



samostatnost  a  základy  očekávaných  kompetencí,  důležitých  pro  jejich  další  rozvoj,  život  a

vzdělání pro vstupu do ZŠ. 

  

6.1 Uspořádání témat ŠVP 

Obsah vzdělávacích činností nabízených dětem zahrnuje podněty z okolního světa, života. S dětmi

řešíme vše, s čím přicházejí nebo mohou přijít do styku. Vzdělávací nabídka je uspořádána do 6

integrovaných bloků: 

1. MÁM RÁD SVOJI ŠKOLKU 

2. PODZIM NA VESNICI  

3. VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 

4. ZIMA KOLEM NÁS 

5. JARO PŘIŠLO DO VSI 

6. VÍTEJ LÉTO 

  

Jednotlivé integrované bloky zastřešují všechny vzdělávací oblasti RVP PV, tzn. oblast biologickou,

psychologickou,  interpersonální,  sociálně-kulturní  a  environmentální,  a  hlavní  vzdělávací  cíle

školy.  Vzdělávací  obsah je  dále  rozpracováván v  třídním vzdělávacím programu a podrobně v

měsíčních  plánech,  kde  jsou  dále  stanovovány  další  dílčí  cíle  RVP  PV, vzdělávací  nabídka  a

hodnocení podtémat a tématických bloků. V průběhu roku může být vzdělávací obsah doplňován

o aktuálně vzniklé situace vycházející ze zájmu dětí. 

6.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
kompetence k učení Získanou  zkušenost  uplatňuje  v  praktických

situacích a v dalším učení. 
kompetence k řešení problémů Nebojí  se  chybovat,  pokud  nachází  pozitivní

ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.
komunikativní kompetence Ovládá  řeč,  hovoří  ve  vhodně  formulovaných

větách,  samostatně  vyjadřuje  své  myšlenky,



Výchovné a vzdělávací strategie
sdělení,  otázky  i  odpovědi,  rozumí  slyšenému,
slovně reaguje a vede smysluplný dialog. 

sociální a personální kompetence Napodobuje  modely  prosociálního  chování  a
mezilidských. 

činnostní a občanské kompetence Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je
hájit  a  respektovat;  chápe,  že všichni  lidé  mají
stejnou hodnotu má základní dětskou představu
o tom,  co  je  v  souladu  se  základními  lidskými
hodnotami  a normami, i co je s nimi v rozporu, a
snaží se podle toho chovat  dbá na osobní zdraví
a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s
ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí
(přírodní i společenské).

   



6.3 Integrované bloky 

6.3.1 MÁM RÁD SVOJI ŠKOLKU A KAMARÁDY 

Název integrovaného bloku
MÁM RÁD SVOJI ŠKOLKU A KAMARÁDY

Oblast
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku
Navodit příjemnou atmosféru ve třídě. Seznamovat děti s prostředím školy, zaměstnanci a novými kamarády. Orientovat se v budově školy, na školní 
zahradě i v okolí MŠ. Utvářet povědomí o pravidlech chování v MŠ a jeho upevňování pomocí piktogramů. Seznámit děti s bezpečným chováním ve třídě, 
na zahradě i v okolí MŠ. Nově příchozím dětem umožnit dostatek času  na adaptaci v prostředí MŠ a těmto dětem poskytovat více individuální péče. 
Postupně děti seznamovat s režimem v MŠ. Pokud to počasí dovolí, využívat co nejvíce pobytu venku, aby přechod z rodinného prostředí byl pro děti 
nejméně zatěžující. Pomoci při hledání kamarádů a navazování dětských přátelství. Poskytovat dětem více spontánních her, než řízených činností. 
Motivovat děti k radosti ze společných her. Využívat vzdělávací nabídky k rozvoji her v koutcích. Upevňovat povědomí o rodině, kde jsem doma a kam 
patřím. Posilovat prosociální chování ke své rodině, umět udělat druhému radost. Znát jména svých blízkých. Seznamovat a orientovat se v  blízkém okolí, 
kde žiji (město, vesnice), ulici, číslo domu. Dokázat popsat dům či byt, ve kterém bydlím. Mít povědomí o významných místech města – památky, školy, 
MÚ, obchody.
TÉMATICKÝ OBSAH:
Šel medvídek do školky
Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát
To je máma, to je táta
Tady bydlím já
Moje město ( vesnice )
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni integrovaného bloku jimiž jsou cíleně utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí
kompetence k učení:
- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v 
prostředí, ve kterém žije 
kompetence k řešení problémů:
- si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 



- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí 
dospělého 

komunikativní kompetence:
- se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 
- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

sociální a personální kompetence:
- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí  
- se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se 
jim  
- se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

činnostní a občanské kompetence:
- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty  a přizpůsobovat se daným okolnostem 
- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami  a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho 
chovat 
- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat  
Způsob hodnocení dětí
Po ukončení každého podtématu si dělají učitelky záznamy o dětech. Po ukončení celého integrovaného bloku učitelky hodnotí děti pomocí hodnotícího 
listu, kde případné nedostatky zaznamenávají. Zde si také učitelky naplánují další kroky pro práci s jednotlivými dětmi.
Poznámky k integrovanému bloku v rámci vzdělávacího obsahu
- manipulace a experimentování s materiálem
- lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, poskoky, lezení, míčové hry
- činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
- zdravotně zaměřené činnosti ( protahovací, uvolňovací, dechová a  relaxační cvičení )
- spontánní hra, činnosti zaměřené na seznámení dětí navzájem
- činnosti motivované pohádkou, říkankami, písničkou
- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace  (vyprávění zážitků, příběhů )
- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních  představení
- prohlížení, leporel, obrázkových knížek
- konkrétní operace s materiálem (třídění, uspořádání, přiřazování)



- námětové hry a činnosti
- řešení myšlenkových i praktických problémů
- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových  systémů  (piktogramy, značky, symboly)
- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících  s denním řádem
- činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a  pohodu
- cvičení organizačních dovedností
- estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární,  hudební a pohybové)
- cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a  v sebeovládání
- hry na téma rodiny, přátelství apod.
- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i  s dospělým
- aktivity podporující sbližování dětí
- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě  rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se
- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije –  rodina (funkce rodiny, členové rodiny, vztahy mezi nimi )
- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ
- hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě,  dospělý, rodič, učitelka )
- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vycházky do  okolí, pobyt na zahradě
- aktivity zaměřené na získávání praktické orientace ve městě (vycházky do  ulic, návštěvy obchodů, budov a významných objektů)
- poučení o možných nebezpečných situacích (ve třídě, na zahradě, na  vycházkách) a využívání praktických ukázek varujících dítě před  nebezpečím
- kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědi, diskuse o  problémech, vyprávění, poslech, objevování)
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Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k řešení problémů

 komunikativní kompetence
 sociální a personální kompetence
 činnostní a občanské kompetence
 kompetence k učení

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
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

-  uplatňovat  návyky
společenského  chování
(zdravit,  poprosit,
poděkovat,  požádat  o

-  společné  diskuse,  rozhovory,  individuální  a  skupinové  konverzace
(vyprávění zážitků, příběhů )
- námětové hry a činnosti
-  hry  a  činnosti,  které  vedou  děti  k ohleduplnosti  k druhému,  k ochotě
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domluví,  požádat  o  pomoc,  vyslechnout  sdělení,
uposlechnout pokyn apod.)

pomoc,  uposlechnout
pokyn)

rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se

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

- začlenit se do své třídy
a  zařadit  se  mezi
vrstevníky

- hry na téma rodiny, přátelství apod.

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

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

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.)

-  adaptovat  se  na  život
v MŠ (vnímat pravidla ve
skupině, spolupracovat a
přijímat autoritu)

-  společné  diskuse,  rozhovory,  individuální  a  skupinové  konverzace
(vyprávění zážitků, příběhů )
- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
(piktogramy, značky, symboly)
-  hry  a  činnosti,  které  vedou  děti  k ohleduplnosti  k druhému,  k ochotě
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se
- hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě,
dospělý, rodič, učitelka )

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)

-  vnímat  umělecké  a
kulturní  podněty,
pozorně  naslouchat,
sledovat  divadelní
představení,  hodnotit
své zážitky

-  estetické  a  tvůrčí  aktivity  (slovesné,  výtvarné,  dramatické,  literární,
hudební a pohybové)
- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních
představení

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,

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

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
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rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně
se orientovat v čase
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i  v
životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské
školy, v blízkém okolí)

- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vycházky do okolí,
pobyt na zahradě
- aktivity zaměřené na získávání praktické orientace ve městě (vycházky do
ulic, návštěvy obchodů, budov a významných objektů)

zvládat  běžné  činnosti  a  požadavky  na  dítě
kladené 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.)

- zvládat běžné činnosti,
jednoduché  praktické
situace,  chovat  se
bezpečně  doma,  v MŠ  i
na veřejnosti

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ

vědomě  využívat  všech  smyslů,  záměrně
pozorovat,  postřehovat,  všímat  si  (nového,
změněného, chybějícího)

-  všímat  si  změn a dění
v nejbližším okolí

-  činnosti  seznamující  děti  s věcmi,  které  je  obklopují  a  jejich  praktickým
používáním

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

-  pomáhat  pečovat  o
okolní  životní  prostředí
(dbát o pořádek, čistotu,
vhodně  nakládat
s odpady a spoluvytvářet
pohodu prostředí )

-  činnosti  zaměřené  na  ekologii  (třídění  odpadu,  odpadky  v  přírodě,
recyklace...)

osvojit  si  elementární  poznatky  o  okolním
prostředí,  které  jsou  dítěti  blízké,  pro  ně
smysluplné  a  přínosné,  zajímavé  a  jemu
pochopitelné a využitelné pro další učení a životní
praxi
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát
o pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem
s  odpady,  starat  se  o  rostliny,  spoluvytvářet
pohodu  prostředí,  chránit  příroduv  okolí,  živé
tvory apod.)
formulovat  otázky,  odpovídat,  hodnotit  slovní
výkony, slovně reagovat

-  navazovat  kontakty
s dospělým

-  kognitivní  činnosti  (kladení  otázek  a  hledání  odpovědi,  diskuse  o
problémech, vyprávění, poslech, objevování)

navazovat  kontakty  s  dospělým,  kterému  je
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svěřeno do  péče,  překonat  stud,  komunikovat  s
ním vhodným způsobem, respektovat ho
vyjednávat  s  dětmi  i  dospělými  ve  svém  okolí,
domluvit se na společném řešení (v jednoduchých
situacích samostatně, jinak s pomocí)
přirozeně  a  bez  zábran  komunikovat  s  druhým
dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

- přirozeně komunikovat
s druhým  dítětem,
navazovat  dětská
přátelství

- spontánní hra, činnosti zaměřené na seznámení dětí navzájem
- aktivity podporující sbližování dětí

spolupracovat s ostatními -  spolupracovat
s ostatními

- cvičení organizačních dovedností
- aktivity podporující sbližování dětí

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

- dodržovat dohodnutá a
pochopená  pravidla
vzájemného  soužití
doma,  v MŠ  a  na
veřejnosti

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
(piktogramy, značky, symboly)
- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i
s dospělým
- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním
řádem

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno -  pojmenovat  většinu
toho, čím je obklopeno

- činnosti  zaměřené na poznávání sociálního prostředí,  v němž dítě žije  –
rodina (funkce rodiny, členové rodiny, vztahy mezi nimi )
- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vycházky do okolí,
pobyt na zahradě

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

-  vyjadřovat  samostatně
myšlenky, nápady, pocity
ve  vhodně
zformulovaných větách

-  společné  diskuse,  rozhovory,  individuální  a  skupinové  konverzace
(vyprávění zážitků, příběhů )

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

-  rozlišovat  některé
obrazné  symboly  a
porozumět  jejich
významu

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
(piktogramy, značky, symboly)

vnímat,  že  je  zajímavé  dozvídat  se  nové  věci,
využívat zkušeností k učení

-  vnímat  vše  zajímavé,
dozvídat  se  nové  věci,

- prohlížení, leporel, obrázkových knížek
- řešení myšlenkových i praktických problémů
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využívat  zkušenosti
k učení

-  poučení  o  možných  nebezpečných  situacích  (ve  třídě,  na  zahradě,  na
vycházkách) a využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“

- řešit problémy, úkoly a
situace, myslet kreativně

- řešení myšlenkových i praktických problémů

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

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

-  cvičení  v projevování  citů  (zvláště  kladných),  v sebekontrole  a
v sebeovládání

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

-  ve  známých  a
opakujících  se  situacích
ovládat  své  city  a
přizpůsobovat  své
chování

-  cvičení  v projevování  citů  (zvláště  kladných),  v sebekontrole  a
v sebeovládání

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného -  prožívat  radost  ze
zvládnutého  a
poznaného

-  činnosti  zajišťující  spokojenost  a  radost,  činnosti  vyvolávající  veselí  a
pohodu

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

-  zvládnout  základní
pohybové  dovednosti,
orientaci  v prostoru,
běžné  způsoby  pohybu
v různém  prostředí
(zvládat  překážky,
pohybovat se ve skupině
dětí, házet a chytat míč)

- lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, poskoky, lezení, míčové hry
-  zdravotně  zaměřené  činnosti  (  protahovací,  uvolňovací,  dechová  a
relaxační cvičení )

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

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

-  estetické  a  tvůrčí  aktivity  (slovesné,  výtvarné,  dramatické,  literární,
hudební a pohybové)
- lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, poskoky, lezení, míčové hry

ovládat  koordinaci  ruky  a  oka,  zvládat  jemnou
motoriku (zacházet  s  předměty denní  potřeby,  s
drobnými  pomůckami,  s  nástroji,  náčiním  a

- ovládat koordinaci ruky
a  oka,  zvládat  jemnou
motoriku  (zacházet

- manipulace a experimentování s materiálem
- konkrétní operace s materiálem (třídění, uspořádání, přiřazování)
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materiálem,  zacházet  s  grafickým  a  výtvarným
materiálem,  např.  s  tužkami,  barvami,  nůžkami,
papírem,  modelovací  hmotou,  zacházet  s
jednoduchými hudebními nástroji apod.)

s předměty  denní
potřeby,  s drobnými
pomůckami,  výtvarným
materiálem,  modelovací
hmotou)

zvládnout  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  sebeobsluhu,
uplatňovat  základní
kulturně  hygienické  a
zdravotně  preventivní
návyky  (hygiena,
stolování)

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
(piktogramy, značky, symboly)
- činnosti motivované pohádkou, říkankami, písničkou

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

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

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

porozumět  běžným  neverbálním  projevům
citových prožitků a nálad druhých

-  porozumět  běžným
neverbálním  projevům
citových prožitků a nálad
druhých

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

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

-  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

-  hry  a  činnosti,  které  vedou  děti  k ohleduplnosti  k druhému,  k ochotě
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se

respektovat  předem  vyjasněná  a  pochopená
pravidla,  přijímat  vyjasněné  a  zdůvodněné
povinnosti

-  respektovat  předem
vyjasněná  a  pochopená
pravidla,  přijímat

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
(piktogramy, značky, symboly)
- společné vytváření pravidel vzájemného soužití ve třídě



MÁM RÁD SVOJI ŠKOLKU A KAMARÁDY vzdělávání
vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti

    

6.3.2 PODZIM NA VESNICI 

Název integrovaného bloku
PODZIM NA VESNICI

Oblast
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku
   Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě živé i neživé a jejich proměnách. Porozumět tomu, že změny způsobené lidmi mohou prostředí 
chránit, ale také poškozovat. Seznámit se s druhy přírodnin, podzimních plodů i s charakteristickými podzimními znaky a tradicemi. Rozvíjet pracovní 
zručnost s přírodními materiály a tím rozvíjet představivost a fantazii. Sledovat charakteristické rysy přicházejícího podzimního období, vnímat a poznávat
krásu přírody kolem nás. Osvojovat si význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka a uvědomovat si zdravé a nezdravé potraviny. Mít povědomí o běžných 
onemocněních a prevence proti nim. 
TÉMATICKÝ OBSAH
- Měla babka čtyři jabka (ovoce)
- Šla Nanynka do zelí (zelenina)
- Houby 
- O veliké řepě (co roste na poli)
- Padá listí, zlaté, rudé
- Dary podzimu
- Kaštánkové
- Hrajeme si s barevným podzimem
- Kdo se schoval pod listí? (ježek)
- Prší, prší, jen se leje
- Drak Mrak
- Jak se zvířátka připravují na zimu
- Alenka stůně (vitamíny, hygiena)
- Já a moje tělo



Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni integrovaného bloku jimiž jsou cíleně utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí
kompetence k učení:
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,  experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- má elementární poznatky o světě, přírodě, která dítě obklopuje, a jejich  rozmanitostí

kompetence k řešení problémů:
- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou  pokusu a omylu, zkouší a experimentuje
- zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů,  vnímá elementární matematické souvislosti
- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční  nejsou; dokáže mezi nimi volit 

komunikativní kompetence:
- ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně jí používá k dokonalejší  komunikaci s okolím

sociální a personální kompetence:
- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se  domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní
 společenské návyky
- chápe, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit  projevům násilí jiného dítěte

činnostní a občanské kompetence:
- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým  chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně  s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
- uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat;  chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu 
Způsob hodnocení dětí
Po ukončení každého podtématu si dělají učitelky záznamy o dětech. Po ukončení celého integrovaného bloku učitelky hodnotí děti pomocí hodnotícího 
listu, kde případné nedostatky zaznamenávají. Zde si také učitelky naplánují další kroky pro práci s jednotlivými dětmi.
Poznámky k integrovanému bloku v rámci vzdělávacího obsahu
- zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,  dechová, relaxační)
- smyslové a psychomotorické hry 
- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 
- příležitosti a činnosti směřující k prevenci nemoci, nezdravých návyků a  závislostí



- hudebně pohybové hry a činnosti
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace,  vyprávění podle skutečnosti, i podle obrazového materiálu
- přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku  pozorování 
- určování vlastností přírodnin, ovoce, lesních plodů, zvířat a jejich  pojmenování
- konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování)
- estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, dramatické, literární, hudební,  pohybové a další)
- výlety do okolí (do přírody, návštěvy divadelních představení, solné  jeskyně)
- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudebně  pohybové hry, výtvarné činnosti
- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a  poučením
- různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem  spolupodílet se na jejich průběhu
- poslech pohádek, příběhů, veršů, písní, divadelních scének
- poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě (živá  a neživá příroda, přírodní jevy, živočichové, rostliny, houby, počasí, roční
 období)
- poučení o možných nebezpečných situacích (kontakt se zvířaty, léky,  nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy)
- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu
- praktické činnosti, kde se dítě seznamuje s přírodními materiály ve svém  okolí
   

PODZIM NA VESNICI vzdělávání
Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení

 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 sociální a personální kompetence
 činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
zachovávat správné držení těla -  postavit  se  zpříma  a

udržet  správné  držení
těla  po  dobu  vnější
kontroly

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

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

-  zvládat  nižší  překážky,
zvládat  různé  druhy

- hudebně pohybové hry a činnosti



PODZIM NA VESNICI vzdělávání
lezení

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

-  pohybovat  se
koordinovaně  a  jistě,  a
to  i  v různém přírodním
terénu  (např.  na
zahradě, v lese)

-  zdravotně  zaměřené  činnosti  (vyrovnávací,  protahovací,  uvolňovací,
dechová, relaxační)
- hudebně pohybové hry a činnosti

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

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

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky

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.)

- tužku držet správně, tj.
dvěma  prsty,  třetí
podložený,  s uvolněným
zápěstím

- činnosti zaměřené na rozvoj jemné motoriky

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.)

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

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

zvládnout  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.)

- samostatně se oblékat,
svlékat,  obouvat,
zapnout  knoflíky,  zipy,
zavázat tkaničky

- činnosti zaměřené na zvládání sebeobsluhy

zvládnout  sebeobsluhu,  uplatňovat  základní -  samostatně  jíst, - činnosti zaměřené na zvládání sebeobsluhy



PODZIM NA VESNICI vzdělávání
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.)

používat  příbor,  nalít  si
nápoj

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

-  pojmenovat  viditelné
části  těla  včetně
některých  dílčích  částí
(např.  rameno,  koleno,
loket, zápěstí) a některé
vnitřní  orgány  (např.
srdce,  plíce,  mozek,
žaludek)

- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

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

-  znát  základní  zásady
zdravého životního stylu,
hygieny,  zdravé  výživy,
činnosti  a  odpočinku,
pobytu  v přírodě,
otužování

-  příležitosti  a  činnosti  směřující  k prevenci  nemoci,  nezdravých návyků  a
závislostí

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno -  pojmenovávat  věci  a
jevy ve svém okolí

- poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě (živá a
neživá  příroda,  přírodní  jevy,  živočichové,  rostliny,  houby,  počasí,  roční
období)

poznat  a  pojmenovat  většinu  toho,  čím  je
obklopeno

- praktické činnosti, kde se dítě seznamuje s přírodními materiály ve svém
okolí

všímat si změn a dění v nejbližším okolí
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a
hlásky ve slovech

-  rozkládat  slova  na
slabiky

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky

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.)
vyjadřovat  se  prostřednictvím  hudebních  a



PODZIM NA VESNICI vzdělávání
hudebně  pohybových  činností,  zvládat  základní
hudební  dovednosti  vokální  i  instrumentální
(zazpívat  píseň,  zacházet  s  jednoduchými
hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
utvořit jednoduchý rým -  vnímat  jednoduché

písně, rýmy, popěvky
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky

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.)

- zaregistrovat změny ve
svém  okolí,  co  se
změnilo

-  určování  vlastností  přírodnin,  ovoce,  lesních  plodů,  zvířat  a  jejich
pojmenování
-  výlety  do  okolí  (do  přírody,  návštěvy  divadelních  představení,  solné
jeskyně)

naučit  se  nazpaměť  krátké  texty,  úmyslně  si
zapamatovat a vybavit

-  rozlišit  barvy (červená,
modrá,  žlutá),  barvy
složené  (oranžová,
zelená, fialová)

-  určování  vlastností  přírodnin,  ovoce,  lesních  plodů,  zvířat  a  jejich
pojmenování

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)
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)

-  odhalit  podstatné  a
nepodstatné  znaky,
charakteristické  znaky
předmětů, zvířat

-  přímé  pozorování  přírodních  jevů  v okolí  dítěte,  rozhovor  o  výsledku
pozorování

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

-  zapamatovat  si  krátké
říkanky,  rozpočitadla,
básničky,  písničky  a
reprodukovat je

- poslech pohádek, příběhů, veršů, písní, divadelních scének

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

-  zapamatovat si  prožité
pocity  (zážitky  z výletu),
viděné  (např.
vyjmenovat  houby,

- poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě (živá a
neživá  příroda,  přírodní  jevy,  živočichové,  rostliny,  houby,  počasí,  roční
období)
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ovoce)

vyjadřovat  svou  představivost  a  fantazii  v
tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,
hudebních,  pohybových  či  dramatických)  i  ve
slovních výpovědích k nim

-  tvořivě  využívat
přírodní  i  ostatní
materiály  při  pracovních
a výtvarných činnostech,
experimentovat
s materiály, mísit barvy

- konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování)

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.)

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

vyjadřovat  svou  představivost  a  fantazii  v
tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,
hudebních,  pohybových  či  dramatických)  i  ve
slovních výpovědích k nim

-  tvořit  dle  vlastní
představy,  např.  stavby
z kostek

- různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet
se na jejich průběhu

poznat některá písmena a číslice, popř. slova -  napodobit  některá
písmena, číslice

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky

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

-  rozlišovat  a  používat
základní  prostorové
pojmy  (např.  dole,
nahoře, uprostřed, před,
za, pod, nad, uvnitř, vně,
vedle,  mezi,  nízko,
vysoko, vpředu, vzadu)

- činnosti zaměřené na rozvoj prostorové orientace

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

-  orientovat  se  v řadě
(např.  první,  poslední,
uprostřed)

- smyslové a psychomotorické hry
- činnosti zaměřené na rozvoj prostorové orientace

vnímat,  že  svět  má  svůj  řád,  že  je  rozmanitý  a
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak

- rozlišovat roční období
i jejich typické znaky

-  přímé  pozorování  přírodních  jevů  v okolí  dítěte,  rozhovor  o  výsledku
pozorování
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svět  přírody,  tak  i  svět  lidí  (mít  elementární
povědomí  o  existenci  různých  národů  a  kultur,
různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

- poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě (živá a
neživá  příroda,  přírodní  jevy,  živočichové,  rostliny,  houby,  počasí,  roční
období)

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.)

-  orientovat  se  v číselné
řadě 1 – 10, vyjmenovat
ji,  porovnat že 5 je  více
než  4,  chápat  číslo  jako
počet prvků

- konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování)

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

-  chápat  jednoduché
souvislosti,  nacházet
znaky  společné  a
rozdílné,  vybrat  ovoce,
zeleninu,  hračky,  řešit
jednoduché labyrinty

-  společné  diskuse,  rozhovory,  individuální  a  skupinová  konverzace,
vyprávění podle skutečnosti, i podle obrazového materiálu
-  určování  vlastností  přírodnin,  ovoce,  lesních  plodů,  zvířat  a  jejich
pojmenování

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.)

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

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

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

-  projevovat  zájem  o
nové  věci,  dotazovat  se
při  neporozumění,
zkoušet, experimentovat

-  společné  diskuse,  rozhovory,  individuální  a  skupinová  konverzace,
vyprávění podle skutečnosti, i podle obrazového materiálu

rozhodovat o svých činnostech -  umět  se  rozhodovat  o
svých  činnostech
(samostatně  se
rozhodovat,  co  udělat,

-  činnosti  nejrůznějšího  zaměření  vyžadující  (umožňující)  samostatné
vystupování,  vyjadřování,  obhajování  vlastních  názorů,  rozhodování  a
sebehodnocení
- práce ve skupinkách (skupinová volba kapitána...)
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jak se zachovat)

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

-  nebát  se  požádat  o
pomoc, radu

-  společné  diskuse,  rozhovory,  individuální  a  skupinová  konverzace,
vyprávění podle skutečnosti, i podle obrazového materiálu

uvědomovat  si  své  možnosti  i  limity  (své  silné  i
slabé stránky)

- odhadnout na co stačí,
uvědomovat  si  co  mu
nejde,  co  je  pro  ně
obtížné

- práce ve skupinkách (skupinová volba kapitána...)

zorganizovat hru -  plánovat  přiměřeně
věku  (ví,  čeho  chce
dosáhnout a proč)

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

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

-  projevovat  se  citlivě
k živým  bytostem,
přírodě

- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu
- činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného -  přirozeně  projevovat
radost  z poznaného  a
zvládnutého

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

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

- respektovat dospělého,
komunikovat  s ním
vhodným  způsobem  (s
ohledem  na  situaci
podmínky)

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

vyjednávat  s  dětmi  i  dospělými  ve  svém  okolí,
domluvit se na společném řešení (v jednoduchých
situacích samostatně, jinak s pomocí)

-  vyjednávat  s dětmi  i
dospělými ve svém okolí,
domluvit  se  na
společném řešení

-  sociální  a  interaktivní  hry,  hraní  rolí,  dramatické  činnosti,  hudebně
pohybové hry, výtvarné činnosti
- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

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.)

-  všímat  si,  co  si  druhý
přeje či potřebuje (např.
dělit  se  s druhým
dítětem o hračky, podělit
se  s jiným  dítětem  o

- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému
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činnost, počkat, vystřídat
se)

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.)

- nabídnout pomoc -  sociální  a  interaktivní  hry,  hraní  rolí,  dramatické  činnosti,  hudebně
pohybové hry, výtvarné činnosti
- práce ve skupinkách (skupinová volba kapitána...)

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

-  chápat  podstatu hry  a
její  pravidla,  dodržovat
pravidla  her  a  jiných
činností,  hrát
spravedlivě,
nepodvádět,  umět  i
prohrávat

-  sociální  a  interaktivní  hry,  hraní  rolí,  dramatické  činnosti,  hudebně
pohybové hry, výtvarné činnosti
-  četba,  vyprávění  a  poslech  pohádek  a  příběhů  s etickým  obsahem  a
poučením

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

-  zacházet  šetrně
s vlastními  a  cizími
pomůckami,  hračkami,
knížkami

-  společné  diskuse,  rozhovory,  individuální  a  skupinová  konverzace,
vyprávění podle skutečnosti, i podle obrazového materiálu

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

- cítit se plnohodnotným
členem skupiny

-  společné  diskuse,  rozhovory,  individuální  a  skupinová  konverzace,
vyprávění podle skutečnosti, i podle obrazového materiálu
- různé společné hry a skupinové aktivity

všímat si změn a dění v nejbližším okolí - zajímat se, co se v okolí
děje,  všímat  si  dění,
změn  ve  svém  okolí  (v
přírodě),  proměny
komentovat

-  výlety  do  okolí  (do  přírody,  návštěvy  divadelních  představení,  solné
jeskyně)
- poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě (živá a
neživá  příroda,  přírodní  jevy,  živočichové,  rostliny,  houby,  počasí,  roční
období)

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

- vědět, že se stále něco
děje,  že  všechno  kolem
plyne,  vyvíjí  se  a
proměňuje se

-  přímé  pozorování  přírodních  jevů  v okolí  dítěte,  rozhovor  o  výsledku
pozorování
- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s
dospělým
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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)

-  znát,  co  je  škodlivé  a
nebezpečné  (různé
nástrahy  a  rizika  ve
spojení  s přírodou)  i
neovlivnitelné  –  vítr,
déšť, teplo

-  poučení  o  možných  nebezpečných  situacích  (kontakt  se  zvířaty,  léky,
nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy)

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

-  uvědomovat  si,  že
člověk  a  příroda  se
navzájem ovlivňují

-  přímé  pozorování  přírodních  jevů  v okolí  dítěte,  rozhovor  o  výsledku
pozorování
- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu

projevovat  zájem  o  knížky,  soustředěně
poslouchat  četbu,  hudbu,  sledovat  divadlo,  film,
užívat telefon

-  pozorně  poslouchat  a
sledovat  se  zájmem
uměleckou  produkci
(např.  literární,
dramatickou)

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

vyjadřovat  svou  představivost  a  fantazii  v
tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,
hudebních,  pohybových  či  dramatických)  i  ve
slovních výpovědích k nim

-  zobrazovat  objekty
reálné  i  fantazijní,
různými  výtvarnými
výrazovými prostředky

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

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

-  mít  poznatky
z nejrůznějších  oblastí
života,  co  kolem  sebe
vidí,  poznatky  o  přírodě
živé  i  neživé,  o
přírodních  jevech  a
dějích

-  přímé  pozorování  přírodních  jevů  v okolí  dítěte,  rozhovor  o  výsledku
pozorování
- práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a
dalších médií

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.)

- uvědomovat si, že svět
přírody  je  různorodý  a
pestrý

- poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě (živá a
neživá  příroda,  přírodní  jevy,  živočichové,  rostliny,  houby,  počasí,  roční
období)
- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s
dospělým



    

6.3.3 VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 

Název integrovaného bloku
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Oblast
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku
   Přiblížit dětem lidové tradice a zvyky vztahující se k Adventu a k Vánocům. Navodit jedinečnou atmosféru nastávajícího období, aby si děti uvědomily 
sounáležitost s rodinou, význam rodinné pohody. Zapojením se do příprav vánoční výzdoby v MŠ vytvářet a upevňovat pozitivní vztahy mezi dětmi. Cílem 
tohoto integrovaného bloku je navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společně prožívané období v MŠ, na společné zážitky.
Seznámit se jednoduchou formou s tradicí českých Vánoc. Rozvíjet kreativitu a sebevyjádření dětí při tvorbě vánočních dárků a přání. Učit děti vnímat 
nejen materiální, ale i duchovní hodnoty a aktivně se podílet na utváření společné pohody. Kulminovat mravní, estetické cítění, vnímání a prožívání 
motivované obdobím Adventu a Vánoc.
TÉMATICKÝ OBSAH
- Advent
- Vánoční čas
- Peklo s princeznou (návštěva Mikuláše a čerta)
- Dopis Ježíškovi
- Zvonek zvoní, stromek voní
- Vánoční nadílka
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni integrovaného bloku jimiž jsou cíleně utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí
kompetence k učení:
- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který  dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a  dění v
prostředí, ve kterém žije 
- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony  druhých 

kompetence k řešení problémů:
- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k  řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní  zájem 



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

komunikativní kompetence:
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými  prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší  komunikaci s okolím 
- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se  běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika,  telefon atp.)

sociální a personální kompetence:
- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
- spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a  zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a  přizpůsobí se jim 

činnostní a občanské kompetence:
- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními  lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle  toho 
chovat 
- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým  chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 
- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a  podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost,  pohodlnost a nízká 
aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 
Způsob hodnocení dětí
Po ukončení každého podtématu si dělají učitelky záznamy o dětech. Po ukončení celého integrovaného bloku učitelky hodnotí děti pomocí hodnotícího 
listu, kde případné nedostatky zaznamenávají. Zde si také učitelky naplánují další kroky pro práci s jednotlivými dětmi.
Poznámky k integrovanému bloku v rámci vzdělávacího obsahu
- zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,  dechová, relaxační cvičení)
- pohybové hry se zpěvem, chůze, běh, poskoky doprovázené rytmickými  činnostmi
- konstruktivní a grafické činnosti (stavebnice, skládanky, navlékání  korálků, skládání mozaiky, zavazovat kličku)
- výtvarné činnosti, jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (tužka,  pastel, štětec, nůžky) a materiály (překládání papíru, textil, modelovací  hmota)
- práce s jednoduchými rytmickými nástroji (triangl, bubínek atd.)
- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství,  přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří)
- přípravy a realizace společných zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků  a tradic, kulturní programy)
- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost,  ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty v jednání lidí



- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění – účast dítěte na kulturních  akcích, návštěvy výstav, využívání příležitostí seznamující dítě  přirozeným 
způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho  kulturním prostředí
- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody,  vycházky do okolí
- sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního prostředí, sledování  rozmanitostí a změn v přírodě (přírodní jevy a děje, živočichové, krajina,  počasí, 
roční období)
- vycházky do okolí MŠ s pozorováním smysluplných a pro dítě  pochopitelných jevů, činností a dějů
- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a  vytváření zdravých životních návyků
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky,  vokální činnosti
- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace  (vyprávění zážitků a příběhů, vyprávění podle skutečnosti a fantazie,  sdělování 
slyšeného druhým)
- přednes, recitace, dramatizace, zpěv
- činnosti zajišťující spokojenost a radost
- činnosti vyvolávající veselí a pohodu
- spontánní hra
- sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
- dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad
- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a  variant
- experimentace s netradičními výtvarnými materiály
- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a  logické a obrazné a pojmové)
- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhým dítětem i  s dospělým
- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a  hudebně-pohybové hry,  výtvarné hry a etudy
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Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení

 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 sociální a personální kompetence
 činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru -  vědomě  napodobit -  zdravotně  zaměřené  činnosti  (vyrovnávací,  protahovací,  uvolňovací,
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a přizpůsobit jej podle pokynu jednoduchý pohyb podle

vzoru  a  přizpůsobit  jej
podle pokynu

dechová, relaxační cvičení)
-  pohybové hry se zpěvem, chůze, běh, poskoky doprovázené rytmickými
činnostmi

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

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

- pohybové hry se zpěvem, chůze, běh, poskoky doprovázené rytmickými
činnostmi

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem -  ovládat  dechové
svalstvo, sladit pohyb se
zpěvem

- pohybové hry se zpěvem, chůze, běh, poskoky doprovázené rytmickými
činnostmi
- přednes, recitace, dramatizace, zpěv

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.)

- ovládat koordinaci ruky
a  oka,  zvládat  jemnou
motoriku  (nůžky,  papír,
výtvarný  materiál,
drobné  pomůcky,
jednoduché  hudební
nástroje

- konstruktivní a grafické činnosti (stavebnice, skládanky, navlékání korálků,
skládání mozaiky, zavazovat kličku)

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci
řeči

-  správně  vyslovovat,
ovládat  dech,  tempo  a
intonaci řeči

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

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

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

- přednes, recitace, dramatizace, zpěv

vyjadřovat  svou  představivost  a  fantazii  v
tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,
hudebních,  pohybových  či  dramatických)  i  ve
slovních výpovědích k nim

-  vyjadřovat  svou
představivost  a  fantazii
v tvořivých  činnostech
(konstruktivních,
výtvarných,  hudebních,

- konstruktivní a grafické činnosti (stavebnice, skládanky, navlékání korálků,
skládání mozaiky, zavazovat kličku)
-  výtvarné  činnosti,  jednoduché  úkony  s výtvarnými  pomůckami  (tužka,
pastel,  štětec,  nůžky)  a  materiály  (překládání  papíru,  textil,  modelovací
hmota)
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pohybových,
dramatických)  i  ve
slovních  výpovědích
k nim

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

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

-  aktivity  podporující  uvědomování  si  vztahů  mezi  lidmi  (kamarádství,
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří)
- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

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.)

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

-  aktivity  přibližující  dítěti  pravidla  vzájemného  styku  (zdvořilost,
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty v jednání lidí
- sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

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

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

- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění – účast dítěte na kulturních
akcích,  návštěvy  výstav,  využívání  příležitostí  seznamující  dítě  přirozeným
způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí
- sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
- činnosti vyvolávající veselí a pohodu
- spontánní hra

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

-  zachytit  a  vyjádřit  své
prožitky  (slovně,
výtvarně,  hudebně,

-  výtvarné  činnosti,  jednoduché  úkony  s výtvarnými  pomůckami  (tužka,
pastel,  štětec,  nůžky)  a  materiály  (překládání  papíru,  textil,  modelovací
hmota)
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hudebně  pohybovou  či
dramatickou
improvizací)

- práce s jednoduchými rytmickými nástroji (triangl, bubínek atd.)
- dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad

porozumět  běžným  projevům  vyjádření  emocí  a
nálad

-  porozumět  běžným
projevům emocí a nálad

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

spolupracovat s ostatními -  spolupracovat
s ostatními

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

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.)

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

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

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.)

-  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

-  aktivity  podporující  uvědomování  si  vztahů  mezi  lidmi  (kamarádství,
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří)
-  aktivity  přibližující  dítěti  pravidla  vzájemného  styku  (zdvořilost,
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty v jednání lidí

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

-  vytvoření  povědomí
v mezilidských morálních
hodnotách

-  aktivity  podporující  uvědomování  si  vztahů  mezi  lidmi  (kamarádství,
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří)
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mateřské škole i na veřejnosti)
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)

- rozvoj společenského i
estetického vkusu

- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění – účast dítěte na kulturních
akcích,  návštěvy  výstav,  využívání  příležitostí  seznamující  dítě  přirozeným
způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí
- experimentace s netradičními výtvarnými materiály

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

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

- činnosti zajišťující spokojenost a radost
-  hry,  modelové  i  přirozené  situace,  při  nichž  se  dítě  učí  přijímat  a
respektovat druhého

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)

-  utvořit  si  základní
dětskou  představu
v 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 MŠ i na veřejnosti)

-  aktivity  přibližující  dítěti  pravidla  vzájemného  styku  (zdvořilost,
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty v jednání lidí
-  sociální  a  interaktivní  hry,  hraní  rolí,  dramatické  činnosti,  hudební  a
hudebně-pohybové hry, výtvarné hry a etudy
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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)

-  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)

- pohybové hry se zpěvem, chůze, běh, poskoky doprovázené rytmickými
činnostmi
- přípravy a realizace společných zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a
tradic, kulturní programy)

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.)

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

-  výtvarné  činnosti,  jednoduché  úkony  s výtvarnými  pomůckami  (tužka,
pastel,  štětec,  nůžky)  a  materiály  (překládání  papíru,  textil,  modelovací
hmota)

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

- mít povědomí o širším
společenském,  věcném,
přírodním,  kulturním  i
technickém  prostředí  i
dění  v rozsahu
praktických zkušeností  a
dostupných  praktických
ukázek v okolí dítěte

- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění – účast dítěte na kulturních
akcích,  návštěvy  výstav,  využívání  příležitostí  seznamující  dítě  přirozeným
způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí
-  přirozené  pozorování  blízkého prostředí  a  života  v něm,  okolní  přírody,
vycházky do okolí
-  vycházky  do  okolí  MŠ  s pozorováním  smysluplných  a  pro  dítě
pochopitelných jevů, činností a dějů
-  aktivity  přibližující  dítěti  svět  kultury  a  umění  a  umožňující  mu  poznat
rozmanitost  kultur  (výtvarné,  hudební  a  dramatické  činnosti,  sportovní
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aktivity, zábava, účast dětí na kulturních akcí, návštěva výstav, divadelních a
filmových  představení,  využívání  příležitostí  seznamující  dítě  přirozeném
způsobem s  různými  tradicemi zvyky  běžnými v  jeho kulturním prostředí
apod.)

všímat si změn a dění v nejbližším okolí -  všímat  si  změn a dění
v nejbližším okolí dítěte

-  přirozené  i  zprostředkované  poznávání  přírodního  prostředí,  sledování
rozmanitostí  a  změn v přírodě  (přírodní  jevy  a  děje,  živočichové,  krajina,
počasí, roční období)
-  vycházky  do  okolí  MŠ  s pozorováním  smysluplných  a  pro  dítě
pochopitelných jevů, činností a dějů

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

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

-  vycházky  do  okolí  MŠ  s pozorováním  smysluplných  a  pro  dítě
pochopitelných jevů, činností a dějů
-  společné  diskuse,  rozhovory,  individuální  a  skupinová  konverzace
(vyprávění  zážitků  a  příběhů,  vyprávění  podle  skutečnosti  a  fantazie,
sdělování slyšeného druhým)

    

6.3.4 ZIMA KOLEM NÁS 

Název integrovaného bloku
ZIMA KOLEM NÁS

Oblast
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku
   Cílem je seznámit děti s charakteristickými znaky tohoto ročního období.
Pomocí pokusů a experimentů poznávat vlastnosti sněhu a ledu, účinky mrazu a tepla. Upevňovat si poznatky o vlivu chladného počasí na lidský 
organismus, významu otužování, vhodného oblékání a předcházení nemocem a úrazům. Na základě zkušeností dětí rozvíjet vědomosti o zimních 



sportech a zimních aktivitách. Rozšiřovat povědomí o možnostech využití volného času. Rozvíjení časových představ dětí na základě jejich praktických 
zkušeností a běžného režimu dne. 
TÉMATICKÝ OBSAH
- Návštěva u Eskymáků
- Ledový týden
- Sněhová vločka
- Stopy ve sněhu
- Tak jde čas – kdy se co dělá
- Zvířátka
- Co si v zimě oblečeme
- Sýkorka a její kamarádi
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni integrovaného bloku jimiž jsou cíleně utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí
kompetence k učení:
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,  experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

kompetence k řešení problémů:
- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit  samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a  pomocí 
dospělého
- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale  také za snahu 

komunikativní kompetence:
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými  prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 
- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich  významu i funkci 

sociální a personální kompetence:
- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc  slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování,
 agresivitu a lhostejnost 
- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se  domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní
  společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné  respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 



- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které  nachází ve svém okolí 

činnostní a občanské kompetence:
- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé  stránky
- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem  přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 
- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s  ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 
Způsob hodnocení dětí
Po ukončení každého podtématu si dělají učitelky záznamy o dětech. Po ukončení celého integrovaného bloku učitelky hodnotí děti pomocí hodnotícího 
listu, kde případné nedostatky zaznamenávají. Zde si také učitelky naplánují další kroky pro práci s jednotlivými dětmi.
Poznámky k integrovanému bloku v rámci vzdělávacího obsahu
- zdravotně zaměřené činnosti - vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,  dechová, relaxační cvičení
- smysluplné a psychomotorické hry
- konstruktivní a grafické činnosti
- hudební a hudebně pohybové činnosti
- příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů - při hrách, pohybových  činnostech, k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí 
- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a  hudebně pohybové činnosti, výtvarné etudy a hry
- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi - kamarádství,  přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími a úcta ke stáří 
- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije -   rodina, MŠ 
- zachytit a vyjádřit své prožitky - slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně  pohybových či dramatických improvizací 
- přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování  rozmanitostí a změn v přírodě - přírodní jevy a děje, krajina, počasí, roční  období 
- kognitivní činnosti - kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad  problémem, vyprávění, poslech, objevování 
- různorodé společné hry a skupinové aktivity - námětové hry, dramatizace,  konstruktivní a výtvarné projekty, umožňující dětem spolupodílet se na
 jejich průběhu i výsledcích
- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku - zdvořilost,  ohleduplnost, tolerance, spolupráce a mravní hodnoty - dobro, zlo,  spravedlnost, 
pravda, upřímnost, otevřenost, jednání lidí
- prohlížení a čtení knížek
- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace -  zážitky, příběhy apod.
- samostatný slovní projev na určité téma
- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - mechanické a  logické, obrazné a pojmové 
- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů, související s denním  řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené  časové a 
logické posloupnosti dějů a událostí
- činnosti zaměřené na vytváření, chápání pojmů a osvojování poznatků 



- vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou a  obrazovým materiálem, s médii apod. 
- činnosti přiměřené silám a schopnostem dětí a úkoly s viditelným cílem a  výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
- činnosti  vyžadující a umožňující obhajování vlastních názorů,  rozhodování a sebehodnocení
- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům soužití a chování,  spolupodílení se na jejich tvorbě
- aktivity přibližující a umožňující dítěti poznat rozmanitost kultur - tradice,  zvyky
   

ZIMA KOLEM NÁS vzdělávání
Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení

 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 sociální a personální kompetence
 činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
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.)

-  uvědomovat  si,  co  je
nebezpečné

- příležitosti  a činnosti směřující  k prevenci úrazů -  při hrách, pohybových
činnostech, k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí

zacházet  s  běžnými  předměty  denní  potřeby,
hračkami,  pomůckami,  drobnými  nástroji,
sportovním  náčiním  a  nářadím,  výtvarnými
pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními
nástroji, běžnými pracovními pomůckami

- chovat se přiměřeně a
bezpečně  ve  známém
prostředí

-  činnosti  zaměřené na poznávání  sociálního prostředí,  v němž dítě  žije  -
rodina, MŠ

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
a přizpůsobit jej podle pokynu

-  znát  základní  pojmy
užívané  ve  spojení  se
zdravím,  s pohybem  a
sportem

-  zdravotně  zaměřené  činnosti  -  vyrovnávací,  protahovací,  uvolňovací,
dechová, relaxační cvičení

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

-  postarat  se  o  své
osobní  věci,  o  hračky  a
pomůcky

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

mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o -  udržovat  pořádek, -  jednoduché  pracovní  a  sebeobslužné  činnosti  v  oblasti  osobní  hygieny,



ZIMA KOLEM NÁS vzdělávání
významu aktivního pohybu a zdravé výživy zvládat  jednoduché

úklidové práce
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí 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

-  rozlišovat,  co  zdraví
prospívá a co mu škodí

- příležitosti  a činnosti směřující  k prevenci úrazů -  při hrách, pohybových
činnostech, k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí
- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace - zážitky,
příběhy apod.

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci
řeči

-  správně  vyslovovat,
ovládat  dech,  tempo  a
intonaci řeči

- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace - zážitky,
příběhy apod.
- samostatný slovní projev na určité téma

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“

- řešit problémy, úkoly a
situace,  myslet
kreativně,  předkládat
„ nápady“

-  kognitivní  činnosti  -  kladení  otázek  a  hledání  odpovědí,  diskuse  nad
problémem, vyprávění, poslech, objevování
- různorodé společné hry a skupinové aktivity - námětové hry, dramatizace,
konstruktivní  a  výtvarné  projekty,  umožňující  dětem  spolupodílet  se  na
jejich průběhu i výsledcích

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí -  postupovat  a  učit  se
podle pokynů a instrukcí

- konstruktivní a grafické činnosti

vnímat,  že  je  zajímavé  dozvídat  se  nové  věci,
využívat zkušeností k učení

-  vnímat,  že  je  zajímavé
dozvídat  se  nové  věci,
využívat  zkušeností
k učení

- prohlížení a čtení knížek
- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace - zážitky,
příběhy apod.
- vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou a obrazovým
materiálem, s médii apod.

uvědomovat  si  své  možnosti  i  limity  (své  silné  i
slabé stránky)

-  uvědomit  si  své
možnosti  i  limity  -  své
silné i slabé stránky

- činnosti přiměřené silám a schopnostem dětí a úkoly s viditelným cílem a
výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
- činnosti vyžadující a umožňující obhajování vlastních názorů, rozhodování a
sebehodnocení

-  vyjádřit  souhlas  i
nesouhlas,  říci  „ne“
v situacích,  které  to
vyžadují,  odmítnout
podílet  se  na
nedovolených,  či

- činnosti vyžadující a umožňující obhajování vlastních názorů, rozhodování a
sebehodnocení
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zakázaných činnostech 

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

-  vyhledávat  partnera
pro  hru,  domlouvat  se,
rozdělovat a měnit herní
role,  hru  rozvíjet  a
obohacovat

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

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

-  mít  povědomí  o
významu  životního
prostředí,  uvědomovat
si, že způsobem jakým se
dítě i ostatní v jeho okolí
chovají,  ovlivňují  vlastní
zdraví i životní prostředí

- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu

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

-  porozumět,  že  změny
jsou  přirozené  a
samozřejmé  -  všechno
kolem  se  vyvíjí,  mění,
pohybuje a proměňuje a
že  s těmito  změnami  je
třeba v životě počítat

-  přirozené  a  zprostředkované  poznávání  přírodního  okolí,  sledování
rozmanitostí a změn v přírodě - přírodní jevy a děje, krajina, počasí, roční
období

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

-  mít  poznatky  o
nejrůznějších  oblastech
života  a  poznání
v rozsahu  podle  toho,
s čím se  v praxi  setkává,
co  kolem  sebe  vidí,  co
prožívá,  co  mu  bylo
zprostředkováno,  či
vysvětleno  např.
poznatky o přírodě živé i
neživé,  o  přírodních

- aktivity přibližující a umožňující dítěti poznat rozmanitost kultur - tradice,
zvyky
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jevech a dějích, o lidech
a jejich životě, o kultuře
a technice

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

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

-  aktivity  podporující  uvědomování  si  vztahů  mezi  lidmi  -  kamarádství,
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími a úcta ke stáří

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)

-  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

-  aktivity  přibližující  dítěti  pravidla  vzájemného  styku  -  zdvořilost,
ohleduplnost,  tolerance,  spolupráce  a  mravní  hodnoty  -  dobro,  zlo,
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost, jednání lidí

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)

-  uvědomovat  si,  že  ne
všichni  lidé  respektují
pravidla  chování,  že  se
mohou  chovat
neočekávaně,  proti
pravidlům  a  tím
ohrožovat  pohodu  i
bezpečí  druhých  -  lež,
nespravedlnost,
ubližování,  lhostejnost,
agresivita apod.

- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace - zážitky,
příběhy apod.
-  činnosti  zaměřené  na  porozumění  pravidlům  soužití  a  chování,
spolupodílení se na jejich tvorbě

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

-  navazovat  s dětmi
vztahy,  mít  ve  skupině
kamarády,  udržovat  a

- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
- různorodé společné hry a skupinové aktivity - námětové hry, dramatizace,
konstruktivní  a  výtvarné  projekty,  umožňující  dětem  spolupodílet  se  na
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rozvíjet s nimi přátelství jejich průběhu i výsledcích

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

-  respektovat  potřeby
jiného  dítěte,  dělit  se
s ním o hračky, pomůcky
a rozdělit si úkol s jiným
dítětem

- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
-  aktivity  přibližující  dítěti  pravidla  vzájemného  styku  -  zdvořilost,
ohleduplnost,  tolerance,  spolupráce  a  mravní  hodnoty  -  dobro,  zlo,
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost, jednání lidí

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

-  být  schopni  přistoupit
na jiný názor, porozumět
potřebám  druhých,
přijmout  společné
návrhy,  podřídit  se
rozhodnutí  skupiny  a
přizpůsobit  se
společnému programu

-  sociální  a  interaktivní  hry,  hraní  rolí,  dramatické  činnosti,  hudební  a
hudebně pohybové činnosti, výtvarné etudy a hry
- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

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)

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

-  přirozené  a  zprostředkované  poznávání  přírodního  okolí,  sledování
rozmanitostí a změn v přírodě - přírodní jevy a děje, krajina, počasí, roční
období
-  kognitivní  činnosti  -  kladení  otázek  a  hledání  odpovědí,  diskuse  nad
problémem, vyprávění, poslech, objevování

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

-  vyjádřit  a  zhodnotit
prožitky - co se líbilo a co
ne, co a proč zaujalo, co
bylo  zajímavé,
překvapivé,  podnětné
apod.

-  kognitivní  činnosti  -  kladení  otázek  a  hledání  odpovědí,  diskuse  nad
problémem, vyprávění, poslech, objevování
- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace - zážitky,
příběhy apod.
- samostatný slovní projev na určité téma

zachytit a vyjádřit  své prožitky (slovně, výtvarně,
pomocí  hudby,  hudebně  pohybovou  či

- zobrazit objekty reálné
i  fantazijní  různými

- konstruktivní a grafické činnosti
-  sociální  a  interaktivní  hry,  hraní  rolí,  dramatické  činnosti,  hudební  a
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dramatickou improvizací apod.) výrazovými  prostředky

např.  kresbou,  malbou,
plošným  i  prostorovým
vyjádřením  s využitím
různých materiálů

hudebně pohybové činnosti, výtvarné etudy a hry
- zachytit a vyjádřit své prožitky - slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně
pohybových či dramatických improvizací

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.)

-  mít  elementární
povědomí  o  existenci
různých  zemí,  národů  a
kultur

- prohlížení a čtení knížek
- aktivity přibližující a umožňující dítěti poznat rozmanitost kultur - tradice,
zvyky

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.)

-  chápat  elementární
časové  pojmy  -  teď,
dnes,  včera,  zítra,  ráno,
večer,  ráno,  roční
období, rok , částečně se
orientovat v čase

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů, související s denním
řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové a
logické posloupnosti dějů a událostí

    

6.3.5 JARO PŘIŠLO DO VSI 

Název integrovaného bloku
JARO PŘIŠLO DO VSI

Oblast
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku
   Seznámit se s jarní přírodou a znaky ročního období. Prohlubovat poznatky o změnách v přírodě. Upevňovat lidové zvyky a tradice – Vítání 
jara,Velikonoce, Svátek matek Maškarní a Slet čarodějnic. Upozorňovat na význam rostlin, jejich potřeby a růst. Prohlubovat znalosti o základních 
vlastnostech a užitku domácích a hospodářských zvířat. Umět poznat a pojmenovat některá hospodářská i volně žijící zvířata. Vést děti k  vlastnímu 
uvědomění si vlastního těla, umět pojmenovávat základní části lidského těla, jak se správně staráme o své tělo, aby bylo zdravé, prohlubovat fyzickou 



zdatnost a odolnost. Zdraví je důležité, je třeba o ně pečovat. Uvědomovat si svoji rodinu, jsem jejím členem. Prohlubovat citové vztahy v  rodině, 
posilovat sociální postoje  a chování k druhým, rozvíjet citové vztahy k okolí. Vytvářet správné pracovní dovednosti, rozvíjet zručnost, fantazii a 
představivost. Učíme se bezpečnosti na ulici, rozlišovat světelné signály a utužovat pravidla silničního provozu. Seznamovat se s základními dopravními 
značkami, procvičovat geometrické tvary. Hravou formou přibližovat dětem školní prostředí a připravovat je na zápis do 1. tříd.
TÉMATICKÝ OBSAH
- Jaro ťuká na vrátka
- Zvířata a jejich mláďata
- Svátky jara
- Tú, Tú, Tú auto už je tu (dopravní prostředky)
- Čím budu až vzrostu?
- Knížka je můj kamarád
- Slet čarodějnic
- Maminka a kytička
- Hody, hody doprovody
- Strašidel se nebojíme
- Šašek Vašek
- Kdo se nám to narodil
- Těšíme se na zápis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni integrovaného bloku jimiž jsou cíleně utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí
kompetence k učení:
- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který  dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech proměnách, orientuje se v řádu a  dění 
v prostředí, ve kterém žije
- učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a  záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede
 postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno se dobrat se k výsledkům
- pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 

kompetence k řešení problémů:
- při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických,  matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy  řešení různých 
úloh a  situací a využívá je v dalších situacích
- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a  uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a
 iniciativou může situaci ovlivnit



komunikativní kompetence:
- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší  komunikaci s okolím

sociální a personální kompetence:
- samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a  vyjádřit jej
- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se  domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní
 společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné  respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

činnostní a občanské kompetence:
- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně,  s ohledem na zdravé  a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
- svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
Způsob hodnocení dětí
Po ukončení každého podtématu si dělají učitelky záznamy o dětech. Po ukončení celého integrovaného bloku učitelky hodnotí děti pomocí hodnotícího 
listu, kde případné nedostatky zaznamenávají. Zde si také učitelky naplánují další kroky pro práci s jednotlivými dětmi.
Poznámky k integrovanému bloku v rámci vzdělávacího obsahu
- smyslové a psychomotorické hry
- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny,  stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
- příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách,  pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími  lidmi), 
k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí
- společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace  (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle  obrazového 
materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým  apod.)
- záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a  pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek,  chuť, vůně, zvuky), 
jejich charakterických znaků a funkcí
- činnosti přiměřené silám a schopnosti dítěte a úkoly s viditelným cílem a  výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům, vzájemného soužití a  chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostření, v němž dítě žije,  rodiny (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině,  rodina 
ve světe zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi   dospělými, kamarády)
- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
- 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



- 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
- 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 
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Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení

 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 sociální a personální kompetence
 činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
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.)

-  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.)

- smyslové a psychomotorické hry
-  záměrné  pozorování  běžných  objektů  a  předmětů,  určování  a
pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť,
vůně, zvuky), jejich charakterických znaků a funkcí

zvládnout  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.)

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

-  jednoduché  pracovní  a  sebeobslužné  činnosti  v oblasti  osobní  hygieny,
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
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koordinovat  lokomoci  a  další  polohy  a  pohyby
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

- koordinovat lokomoci a
další  pohyby  a  polohy
těla

- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky...)

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.)

- ovládat koordinaci ruky
a oka, zvládnout jemnou
motoriku  (pracovat  se
stavebnicemi,
skládankami  –  stavět
z kostek,  navlékat
korálky, skládat mozaiky,
zavázat kličku)

-  manipulační  činnosti  a  jednoduché  a  jednoduché  úkony  s  předměty,
pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem

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

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

- 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

vědomě  využívat  všech  smyslů,  záměrně
pozorovat,  postřehovat,  všímat  si  (nového,
změněného, chybějícího)

- vědomě využívat všech
smyslů,  záměrně
pozorovat,  postřehovat,
všímat  si  (nového,
změněného, chybějícího)

- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - mechanické a
logické, obrazné a pojmové

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.)

-  prožívat  a  dětským
způsobem projevovat, co
cítí  (soucit,  radost,
náklonnost),  snažit  se
ovládat  své  afektivní
chování  (odložit  splnění
svých  osobních  přání,

-  cvičení  v  projevování  citů  (zvláště  kladných),  v  sebekontrole  a  v
sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
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zklidnit  se,  tlumit  vztek,
zlost a agresivita apod.)

domluvit se slovy i gesty, improvizovat -  domluvit  se  slovy  (mít
přiměřeně  bohatou
slovní  zásobu,  dokázat
osvojená  slova  aktivně
uplatnit  v řeči,  správně
určovat  a pojmenovávat
věci a jevy ve svém okolí

- vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou a obrazovým
materiálem, s médii apod.
- artikulační a řečové činnost
- společné diskuse a rozhovory

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.)

-  rozlišovat  tvary
předmětů,  základní
geometrické  tvary,
základní  barvy,  barvy
složené,  další  barevné
kvality  jako jsou odstíny
a  jiné  a  vlastnosti
objektu  např.  lesk,
hladkost a jiné specifické
znaky

- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

záměrně  se  soustředit  na  činnost  a  udržet
pozornost

- záměrně se soustředit a
udržet  pozornost
(nenechat  se  vyrušit  a
neodbíhat  od  činnosti,
pracovat v klidu)

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

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

-  chápat  prostorové
pojmy  a  elementární
časové pojmy (rozlišovat
základní  časové  údaje,
uvědomit  si  plynutí
v čase – noc, den, ráno,
večer,  dnes,  zítra,  včera

- činnosti zaměřené na vytváření, chápání pojmů a osvojování poznatků
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a  dny  v týdnu)  a
rozlišovat roční období a
jejich typické znaky

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.)

-  orientovat  se  v číselné
řadě 1-10, vyjmenovat ji
a  porovnat,  že 5 je  více
než  4,  chápat  číslo  jako
počet prvků

- hry a činnosti rozvíjející číselné a matematické pojmy

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

-  uvědomovat  si  svou
samostatnost,
orientovat se ve skupině
(uvědomovat  si,  že
fungování  skupiny  je
postaveno na pravidlech
soužití,  podílet  se  na
nich a respektovat je)

- činnosti přiměřené silám a schopnosti dítěte a úkoly s viditelným cílem a
výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
-  činnosti  zaměřené  na  poznávání  sociálního  prostření,  v němž  dítě  žije,
rodiny  (funkce rodiny,  členové rodiny  a  vztahy mezi  nimi,  život  v rodině,
rodina  ve  světe  zvířat)  mateřská  škola  (prostředí,  vztahy  mezi  dětmi
dospělými, kamarády)
- společné diskuse a rozhovory

sledovat očima zleva doprava -  sledovat  očima  zleva
doprava

- prohlížení a ,,čtení" knížek

poznat napsané své jméno -  poznat  některá
písmena  a  číslice,  popř.
slova

- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

poznat napsané své jméno -  poznat  napsané  své
jméno

- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
- prohlížení a ,,čtení" knížek

projevovat  zájem  o  knížky,  soustředěně
poslouchat  četbu,  hudbu,  sledovat  divadlo,  film,
užívat telefon

-  projevovat  zájem  o
knížky,  soustředěně
poslouchat  a  sledovat,
užívat telefon

- prohlížení a ,,čtení" knížek
-  činnosti  a  příležitosti  seznamující  děti  s  různými sdělovacími  prostředky
(noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

vést  rozhovor  (naslouchat  druhým,  vyčkat,  až -  vést  rozhovor, - vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo vidělo
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druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah,
ptát se)

naslouchat  druhým,
sledovat řečníka i obsah,
ptát se apod.

- společné diskuse, rozhovory

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a
hlásky ve slovech

-  sluchově  rozlišovat
začáteční  a  koncové
slabiky  a  hlásky  ve
slovech

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

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

-  rozlišovat  vhodnost
oslovování  i  tykání  a
vykání

- 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

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

-  bez  zábran
komunikovat  s druhým
dítětem  (komunikovat
bez  vážnějších
problémů,  chápat  a
respektovat  názory
jiného dítěte, domlouvat
se, vyjednávat)

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

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná - odmítnout komunikaci,
která  je  dítěti
nepříjemná  (porozumět
běžným projevům emocí
a  nálad  –  vnímat,  že  je
jiné  dítě  smutné,
zklamané  nebo  naopak
něčím  nadšené,  že  má
radost)

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

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, - chápat, že každý je jiný, - běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
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přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinakse chová,
něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp.
osobnostní odlišnosti jsou přirozené

jinak  vypadá,  jinak  se
chová,  něco  jiného  umí
či  neumí  a  že  je  to
přirozené

- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému

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)

-  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  s podle  této
představy chovat (doma,
v mateřské  škole  i  na
veřejnosti)

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

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)

- mít poznatky o zvycích
a  tradicích  kraje,
přijmout tradici oslav

- činnosti seznamující děti se zvyky a tradicemi kraje

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

-  pomáhat  pečovat  a
okolí  životního prostředí
(všímat  si  nepořádku  a
škod,  dbát  o  pořádek  a
čistotu,  starat  se  o
rostliny,  zvládat  drobné
úklidové  práce  a
nakládat  vhodným
způsobem  s odpady,
chápat  význam  třídění
odpadů,  chránit  přírodu
v okolí, živé tvory apod.)

- 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
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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)

-  vnímat  umělecké  a
kulturní  podněty,
hodnotit  svoje  zážitky
(vyjádřit  a  zhodnotit
prožitky  –  co  mně
zaujalo,  co  se  mi  líbilo,
co mně překvapilo)

- společné diskuse, rozhovory

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)

-  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)

-  příležitosti  a  činnosti  směřující  k prevenci  úrazů  (hrozících  při  hrách,
pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi),
k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí
- 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

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) -  popsat  situaci
(skutečnou,  podle
obrázku)

- popisování toho, co dítě zažilo, nebo vidělo

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

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

-  interpretace  pohádek,  dějových  posloupností  podložená  obrazovým
materiálem i bez něj

poznat  a  vymyslet  jednoduchá  synonyma,
homonyma a antonyma

-  poznat  a  vymyslet
jednoduchá  synonyma,
homonyma a antonyma

- hry se slovy

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

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

-  činnosti  zaměřené na vytváření  (chápání)  pojmů a  osvojování  poznatků
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým
materiálem, s médii apod.)
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chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé

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

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

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným -  nalézat  nová  řešení
nebo  alternativní  k
běžným

- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - mechanické a
logické, obrazné a pojmové

    

6.3.6 VÍTEJ LÉTO 

Název integrovaného bloku
VÍTEJ LÉTO

Oblast
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku
Rozvíjet u dětí zájem o obyčejné věci, které nás obklopují. Na vycházkách pozorovat živou a neživou přírodu, život hmyzu, život pod vodou. Osvojovat si 
poznatky o cizokrajných zvířatech (encyklopedie, návštěva ZOO apod.) Sledovat hvězdné nebe, pozorovat úkazy na obloze, rozšiřovat poznatky o vesmíru.
Prohlubovat a upevňovat sociální návyky, požádat, poděkovat, projevovat úctu k lidem, kteří nás obklopují, přizpůsobovat se režimu v mateřské škole. 
Vytvářet zájem o vznik a původ Země, člověka a o dávnou historii – putování mezi dinosaury (knížky, projekce filmů, encyklopedie). Vést děti ke čtenářské
gramotnosti, podporovat a rozvíjet zájem o knihy, encyklopedie (pohádky s dramatizací, práce s veršem, říkanky a rýmy). Nácvik písní spojených  
pohybem, rytmizací, hrou na tělo. Vést děti k soustředěnosti a pozornosti při různých činnostech (chování při návštěvě divadelního představení, 
rozlišování pohádek klasická a veršovaná, rozlišování dobra a zla, orientace v prostoru, pohybové činnosti, rozlišování barev). Poznávat svět kultury a 
umění, umožňující mu přiblížit rozmanitost různých kultur. Prohlubovat a upevňovat sebeobslužné návyky, samostatnost při převlékání a zajištění 
dostatečného času na činnost.
TÉMATICKÝ OBSAH

- Jak si povídají ryby? (pod vodní hladinou)
- Včelka Mája (co se děje v trávě a na louce)
- Vesmír
- Putování do pravěku



- Na návštěvě v ZOO
- Těšíme se na prázdniny
- Týden dětské radosti
- Z pohádky do pohádky
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni integrovaného bloku jimiž jsou cíleně utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí
kompetence k učení:
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,  experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho  děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí;  poznává, 
že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo  a zvládlo 

kompetence k řešení problémů:
- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací  k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní  zájem 
- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale  také za snahu

komunikativní kompetence:
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými  prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má  vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

sociální a personální kompetence:
- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které  nachází ve svém okolí
- je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich  odlišnostem a jedinečnostem

činnostní a občanské kompetence:
- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle  toho 
chovat
- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich  smyslu a chápe potřebu je zachovávat
- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá  rozhodnutí také odpovídá 
Způsob hodnocení dětí
Po ukončení každého podtématu si dělají učitelky záznamy o dětech. Po ukončení celého integrovaného bloku učitelky hodnotí děti pomocí hodnotícího 
listu, kde případné nedostatky zaznamenávají. Zde si také učitelky naplánují další kroky pro práci s jednotlivými dětmi.



Poznámky k integrovanému bloku v rámci vzdělávacího obsahu
- 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
- poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových  a  divadelních pohádek a příběhů
- smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a  vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
- dramatické činnosti (předvádění a  napodobování různých typů chování  člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč,  hněv, 
zloba, údiv, vážnost apod.)
- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství,  přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a  poučením
- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského  života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tématické hry
 seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání,  s různými pracovními činnostmi  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, 
zábava, účast dětí na kulturních akcí, návštěva výstav,  divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující  dítě přirozeném způsobem 
s různými tradicemi  zvyky běžnými v jeho  kulturním prostředí apod.)
- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování  rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá a neživá, přírodní jevy a děje,  rostliny, 
živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší a roční  období)
- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání  ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
   

VÍTEJ LÉTO vzdělávání
Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení

 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 sociální a personální kompetence
 činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
zachovávat správné držení těla -  zachovávat  správné

držení těla
- činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující  zdravou atmosféru a pohodu
prostředí
-  zdravotně  zaměřené  činnosti  (vyrovnávací,  protahovací,  uvolňovací,
dechová, relaxační cvičení)

zvládnout  základní  pohybové  dovednosti  a -  zvládnout  základní - lokomoční pohybové činnosti (chůze, poskoky, skoky, lezení), nelokomoční
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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)

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,
v písku)

pohybové činnosti  (změny  poloh a  pohybů těla  na  místě)  a  jiné  činnosti
(základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry 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.)

- 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.)

- pracovní a výtvarné činnosti

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem -  ovládat  dechové
svalstvo, sladit pohyb se
zpěvem  (např.  při
pohybových  hrách,  při
chůzi,  při  rytmických
činnostech)

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

naučit  se  nazpaměť  krátké  texty,  úmyslně  si -  naučit  se  zpaměti - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
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zapamatovat a vybavit krátké  texty

(reprodukovat  říkanky,
písničky,  pohádky,
zvládnout  jednoduchou
dramatickou  úlohu
apod.)

- přednes, recitace, dramatizace, zpěv

vyjadřovat  svou  představivost  a  fantazii  v
tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,
hudebních,  pohybových  či  dramatických)  i  ve
slovních výpovědích k nim

-  rozvíjet  fantazii
v tvořivých  činnostech
(konstruktivní,
výtvarných,  hudebních,
pohybových  či
dramatických)  i  ve
slovních výpovědích k ni

- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii

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

-  zachytit  a  vyjádřit  své
prožitky  (slovně,
výtvarně, pomocí hudby,
hudebně  pohybovou  či
dramatickou  improvizací
apod.)

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

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno -  pojmenovat  většinu
toho,  čím  je  dítě
obklopeno  (myšlenky
vyjadřovat  smysluplně,
ve  vhodně
zformulovaných větách)

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

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.)

-  vnímat  a  rozlišovat
pomocí  všech  smyslů
(všimnout  si,  co  se
změnilo  na  kamarádovi
či ve třídě)

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

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a -  sluchem  rozlišit  slova, - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
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hlásky ve slovech slabiky, počáteční slabiky

a hlásky ve slovech
záměrně  se  soustředit  na  činnost  a  udržet
pozornost

- záměrně se soustředit a
udržet  pozornost
(nenechat  se  vyrušit,
udržet  pozornost  i  při
méně  atraktivních
činnostech)

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

vyjadřovat  svou  představivost  a  fantazii  v
tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,
hudebních,  pohybových  či  dramatických)  i  ve
slovních výpovědích k nim

-  spontánně  vyprávět
zážitky  ze  svého  okolí,
vyjadřovat  fantazijní
představy,  vyprávět
příběh  s vizuální  či
akustickou oporou

-  dramatické  činnosti  (předvádění  a  napodobování  různých  typů  chování
člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv,
zloba, údiv, vážnost apod.)
-  četba,  vyprávění  a  poslech  pohádek  a  příběhů  s etickým  obsahem  a
poučením

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

-  orientovat  se
v prostoru  i  v  rovině
(rozlišovat vpravo, vlevo,
používat  základní
prostorové pojmy – dole,
nahoře, uprostřed, před,
za pod, nad, vedle, mezi
apod.)

- smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a
vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného -  prožívat  radost  ze
zvládnutého  a
poznaného

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

vyjádřit 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.

-  vyjádřit  svůj  souhlas,
umět říct ne v konkrétní
situaci  (umět  se
rozhodnout  o  svých
činnostech  a  umět
odmítnout  čeho  se

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

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch
a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky

-  umět  přijmout  sdělení
o  případných  dílčích
nedostatcích,  být
schopen se z něco poučit

- činnosti k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její
dokončení

-  vyvinout  volní  úsilí,
soustředit  se  na  činnost
a  její  dokončení
(přijmout  povinnost,
soustředit  se  na  činnost
a samostatně se poučit)

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

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

-  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

-  aktivity  podporující  uvědomování  si  vztahů  mezi  lidmi  (kamarádství,
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života
a  práce  (využívání  praktických  ukázek  z okolí  dítěte,  tématické  hry
seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými
pracovními  činnostmi  pracovními  předměty,  praktická  manipulace
s některými  pomůckami  a  nástroji,  provádění  jednoduchých  pracovních
úkonů a činností 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)

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

-  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.

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

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

-  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.
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(obhajovat  své  potřeby,
svůj  postoj  či  přání,
přijímat  také  názor
druhého,  dohodnout  se
na  kompromisním
řešení,  všímat  si,  co  si
druhý  přeje  a  co
potřebuje

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)

-  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)

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

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.)

-  mít  poznatky  o
existenci  jiných  zemí,
národností  a  kultur
(typické  znaky  –
oblečení,  zvyky,  strava,
stavby,  kde  co  roste
nebo  se  pěstuje,  žijí
zvířata)

- poznávání jiných zemí a kultur

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát
o pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem
s  odpady,  starat  se  o  rostliny,  spoluvytvářet
pohodu  prostředí,  chránit  příroduv  okolí,  živé

-  pomáhat  pečovat  o
okolní  životní  prostředí
(dbát  o  pořádek  a
čistotu,  nakládat

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

s odpadky,  starat  se  o
rostliny,  spoluvytvářet
pohodu  prostředí,
chránit  přírodu  v okolí,
živé tvory apod.)

sledovat a vyprávět příběh, pohádku -  sledovat  a  vyprávět
příběh, pohádku

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

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

-  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

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

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

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

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

chápat slovní vtip a humor -  chápat  slovní  vtip  a
humor

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

    



7 Dílčí projekty a programy 

Dílčí specificky zaměřené aktivity školy týkající se činnostního učení a vedoucí také k  posílení

sociokulturního povědomí: 

Vánoční tvoření předškoláku se ZŠ 

Návštěva ekologického "LIPKA" 

Plavecký výcvik předškoláků ve Vyškově 

Vítání jara (vynášení Morany, Smrtky) 

Podzimní dlabání dýní 

Přednáška hasičů a policistů ČR 

Exkurze a výlety  

Divadla 

Muzikoterapie



8 Systém evaluace 

8.1 Oblasti autoevaluace 

Hodnocení není cílem, ale prostředkem ke hledání optimálních cest vzdělávání dětí. Na základě

výsledků se rozhodneme, co budeme měnit. 

Oblasti evaluace
Hodnocení ŠVP – funkčnost, naplňování cílů programu 

Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu – každodenní prolínání vzdělávacích oblastí, aktivita

dětí, prožitkové učení, spontánnost dětí 

Hodnocení bloků – co chybělo, k čemu je třeba se vrátit, kolik dětí je nenaplnilo, jsou vhodně

připraveny 

Hodnocení a sebehodnocení pedagogů – pedagogický styl, cíle a postupy, tvořivost a improvizace 

Pedagogická diagnostika – individuální pokroky 

Hodnocení výsledků vzdělávání – kam jsme došli, získané kompetence, vzdělávací cíle

Hodnocení podmínek vzdělávání – hodnotíme, zda jsou dostačující věcné (materiální) podmínky,

psychosociální podmínky, organizace, řízení  MŠ, personální a pedagogické zajištění,  spoluúčast

rodičů, spolupráce se ZŠ

Prostředky evaluace
 Pozorování

 Rozhovory, diskuse, rozbory

 Kontrola pedagogických a provozních pracovníků

 Hospitace a následné rozbory

 Analýza třídní a školní dokumentace

 Analýza vlastní pedagogické práce

Časový plán
 Denně – sebereflexe – co se děti naučily (hodnotíme děti), co se dozvěděly (hodnocení

výsledků) a čím (hodnocení procesů) se mi podařilo toho dosáhnout (auto-evaluace) –

odpovědnost – všechny pedagogické pracovnice, kontroluje vedoucí učitelka. 

 Týdně – evaluace tematického bloku – odpovědnost – všechny pedagogické pracovnice,

kontroluje vedoucí učitelka. 



 Po ukončení  každého IB -  evaluace šesti  integrovaných bloků  ŠVP  -  odpovědnost  –

všechny pedagogické pracovnice, kontroluje vedoucí učitelka a ředitel školy. 

 Pololetní – evaluace tříd –  odpovědnost - všechny pedagogické pracovnice, kontroluje

vedoucí učitelka a ředitel školy. 

 Vzdělávací  výsledky u jednotlivých dětí zaznamenáváme  průběžně. Každé dítě má svůj

diagnostický list.

 Podmínky  vzdělávání  –  hodnotí  se  průběžně,  hodnotí  zaměstnanci,  učitelky,  rodiče  –

pozorování,  připomínky  na  poradách,  konzultační  hodiny,  rozhovory  s  rodiči  na

společných akcích, při každodenní komunikaci.

Kontroluje vedoucí učitelka. Zodpovídá ředitel školy.
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