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PŘÍLOHA Č. 3 

 

„ Rok s moudrou sovou “ 

 

Měsíční témata 

Září – Moudrá sova a její kamarádi v MŠ 

Říjen – Sladká sklizeň moudré sovy 

Listopad – Barevný podzim s moudrou sovou 

Prosinec – Měsíc tajných přání s moudrou sovou 

Leden – Co všechno už dovedu, moudré sově předvedu 

Únor – Sněhové čarování s moudrou sovou 

Březen – S moudrou sovou v království pohádek 

Duben – S moudrou sovou slavíme svátky jara 

Květen – S moudrou sovou u nás doma 

Červen – S moudrou sovou na výlet, obletíme celý svět 

 

 

 

 

 

http://www.zs-nucice.cz/
mailto:info@zs-nucice.cz
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Popis integrovaných bloků ročního plánu  

„Rok s moudrou sovou“  

pro školní rok ……………… 

 

ZÁŘÍ 

MOUDRÁ SOVA A JEJÍ KAMARÁDI V MŠ 

 

 Charakteristika:  

 Cílem bloku je adaptace dětí na prostředí mateřské školy a jednotlivých tříd, zavedení 

společných pravidel, seznámení s novými kamarády a dospělými jak pedagogickými, tak 

správními zaměstnanci. Dalším cílem je vytvořit každému dítěti vhodné podmínky a zázemí k 

jeho adaptaci.  Důležité je rovněž postupné zvykání dětí na denní režim, ve třídách 

předškoláků nastavení modelu cílené, soustavné a smysluplné práce. Tento blok využívá 

poznatků, které si děti osvojily o letních prázdninách. Přiblížíme dětem funkci rodiny, kdo 

patří do širší rodiny. Seznámíme děti se školní zahradou, se zásadami bezpečného chování na 

zahradě, s akcí Posvícení, děti získají nové zážitky. 

 

 Vzdělávací cíle:  

cítit se plnohodnotným členem skupiny, zvládat sebeobsluhu 

získání relativní citové samostatnosti  

rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky  

seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému (respektovat kamaráda)  

uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky  

rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev  

usnadnit dětem jejich vstup do mateřské školy vhodnou organizací a laskavým přístupem  

učit se společně si hrát a dodržovat stanovená pravidla  

podporovat dětská přátelství  

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky  

posilovat prosociální chování ve vztahu k dospělým  

seznámit děti se světem lidí, kulturou a uměním  

osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije, seznámit děti s prostředím 

zahrady  

učit se dokončit hru a samostatně uklízet hračky  

.    přiblížit dětem funkci rodiny 

 

Vzdělávací nabídka:  

.    pravidla společného chování 

.    projekt -  Posvícení  

činnosti uvádějící dítě do časových a režimových momentů  

aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy  

společné vytváření pravidel  

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování  
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volné výtvarné činnosti 

jednoduché pohybové hry  

poznávání přírodních zákonů formou vycházek do okolí  

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm  

volné hry na zahradě  

.    hry na téma rodina – činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije 

vyprávění vlastních zážitků   

jednoduché říkanky, básničky  

komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry 

poslech čtených i vyprávěných pohádek  

 

Očekávané výstupy: 

.    zvládat běžné činnosti, požadavky i situace, které se v MŠ opakují 

zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky  

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru  

domluvit se slovy a porozumět slyšenému  

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité  

částečně se orientovat v prostoru i v rovině  

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí  

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

těšit se z hezkých a příjemných zážitků  

navazovat kontakty s dospělým  

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, vztahy mezi dětmi  

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

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy  

všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

.    znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte – sdělit jméno, příjmení, 

adresu, 

.    mít ve skupině kamarády, udržovat s nimi přátelství 

.    mít poznatky o zvycích a tradicích, přijmout tradici oslav 

.    vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické a hudební nástroje 

.    pracovat s různými výtvarnými výrazovými prostředky 

.    vyjádřit a zhodnotit prožitky ( co se líbilo, co ne, co bylo zajímavé) 

 

 

ŘÍJEN 

SLADKÁ SKLIZEŇ MOUDRÉ SOVY 

 

Charakteristika:  
Hlavním cílem bloku je pozorování náhlých změn v přírodě, spojených s typickými znaky 

podzimu. Děti se učí všemi smysly pozorovat, čichat, hmatat a ochutnávat podzim, rozlišovat 

různé druhy ovoce a zeleniny. Seznamuje děti s podzimními pracemi na poli, zahradě a v lese. 

Pozorujeme změny v přírodě, které podzim přináší, všimneme si jeho krásy a barevnosti. 

Prakticky využijeme dary podzimní přírody na dílničkách s rodiči. 
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Vzdělávací cíle:  
rozvíjet a užívat všechny smysly  

rozvoj kooperativních dovedností – práce ve skupinách, sbližování dětí  

rozvoj tvořivosti a fantazie  

rozvoj slovní zásoby  

vytvářet zdravé životní návyky a postoje  

vytvářet základy pro práci s informacemi  

posilování přirozených poznávacích citů  

podporovat verbální i neverbální komunikaci mezi dětmi i ve vztahu s dospělými  

učit se spolupracovat, vnímat výkon druhého, být empatický  

rozvíjet společenský a estetický vkus  

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný  

získávat nové poznatky o živé i neživé přírodě  

 

Vzdělávací nabídka:   
.    Dýňování – tvořivé dílničky s rodiči 

pozorování přírody, vycházky do lesa  

pohybové a hudebně pohybové hry  

hry a práce s přírodninami  

výtvarné a pracovní činnosti  

zapojení všech smyslů – rozlišení ovoce a zeleniny podle vůně, vzhledu a hmatu  

hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti  

přímé pozorování přírodních jevů – odlet ptáků do jižních krajů  

práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií  

smyslové a psychomotorické hry  

postupné seznamování s matematickými pojmy (přiměřeně věku dítěte)  

poznávací činnosti – podzimní příroda  

poznávání historie krajiny v okolí MŠ  

ekologicky motivované hravé aktivity  

vytváření intenzivního vztahu ke konkrétnímu místu nebo stromu  

konstruktivní a grafické činnosti  

využití knížek, obrázků, fotografií  

práce s literárními texty a obrazovým materiálem  

hra na Orffovy nástroje – tematicky zaměřené písně  

modelování.  

 

Očekávané výstupy:  
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno  

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů  

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení  

přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy se snažit vyjádřit  

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat  

uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině  

snažit se ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování  

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky  

řešit konflikt dohodou  

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování ve skupině  

zachycovat skutečnosti ze svého okolí  

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí  
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uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 

prostředí  

.     rozlišovat známé chutě, vůně a zápachy 

.    rozlišit hmatem vlastnosti předmětů- určit tvar, počet, velikost 

.    tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech 

.    mísit barvy, zapouštět barvy, vytvářet koláž 

.    mít poznatky o zvycích a svátcích 

.    kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit 

 

 

LISTOPAD 

BAREVNÝ PODZIM S MOUDROU SOVOU 

 

Charakteristika:  
Cílem bloku je naučit děti uvědomovat si krásy podzimu, učit se vnímat detaily podzimní 

přírody a seznámit se s možností využití některých přírodnin. Umožňuje dětem vnímat 

rozmanitost podzimní přírody, všímat si podobností i odlišností (listnaté a jehličnaté stromy, 

počasí), také změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Děti získají vědomosti o ochraně 

zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámíme je s lidským tělem, s 

hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu a faktory 

poškozující zdraví včetně návykových látek. 

 

Vzdělávací cíle:  
vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu  

osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví  

rozvíjet přiměřenou fyzickou aktivitu  

rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka  

posilovat přirozené poznávání (zvídavost, radost, zájem…)  

rozvíjet kooperativní dovednosti  

vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti  

vytvářet podvědomí o kráse barevného světa kolem nás  

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

vyjádřit 

rozvoj tvořivosti  

kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou  

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností  

posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému – v dětské herní skupině  

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí a jeho neustálých 

proměnách  

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat i 

poškodit          

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči 

o okolí  

 

Vzdělávací nabídka:  
příprava přírody na zimu – rozhovory, vycházky podzimní přírodou, využití obrazového 

materiálu  

listy a plody – vzhled, původ  

tvořivá práce s přírodním materiálem – manipulace  

motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností  
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rozlišovaní stromů – jehličnaté a listnaté (charakteristické znaky)  

ekologicky motivované herní aktivity  

hrabání listí na školní zahradě  

.    encyklopedie -  Lidské tělo 

lesní zvířata – kresba  

hry s barvami – barevný svět podzimu  

pozorování podzimního počasí a jeho proměn  

zdravotně zaměřené činnosti; zdravé a nezdravé potraviny (rozlišování)  

vycházky do lesa – vnímání proměňující se přírody, překonávání přírodních překážek  

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí  

číselná řada – třídění, určování počtu,…  

činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků  

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

pohybové činnosti různého charakteru  

 

Očekávané výstupy:  
zvládnout základní pohybové dovednosti  

zacházet s běžnými předměty denní potřeby a hračkami  

zvládat jednoduchou obsluhu  

odpovídat, slovně reagovat  

záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného)  

udržet pozornost  

chápat některé matematické pojmy  

myslet kreativně  

nalézat nová nebo alternativní řešení  

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného  

podílet se na organizaci hry a činnosti  

uvědomovat si svoje možnosti a limity  

snažit se ovládat své afektivní chování  

těšit se z hezkých a přírodních zážitků  

zachytit a vyjádřit své prožitky  

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému  

uplatňovat své individuální potřeby  

respektovat rozdílné vlastnosti svých vrstevníků  

vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností  

osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké  

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

samozřejmé  

mít povědomí o významu přírody pro člověka  

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  

.    rozlišovat co zdraví prospívá a co mu škodí, mít povědomí o významu péče o čistotu a 

zdraví 

.    pojmenovat části lidského těla včetně některých dílčích a některé vnitřní orgány 

.    mít poznatky o narození, růstu těla a základních proměnách 

.    znát základní zásady zdravého životního stylu 
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PROSINEC 

MĚSÍC TAJNÝCH PŘÁNÍ S MOUDROU SOVOU 

 

Charakteristika:  
Celek mapuje adventní období, cílem je připravit děti na nejkrásnější svátky v roce. Směřuje k 

vánočnímu vystoupení pro rodiče. Přirozeně provází všechny přípravy na Vánoce. Využívány 

jsou metody prožitkového učení a dramatické výchovy.  Podpoříme dětskou fantazii a 

kreativitu. Čas vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, tvorbě dárků při 

poslechu koled as oznámení se s vánočními zvyky. 

 

Vzdělávací cíle:  

.    přiblížit dětem tradici vánoc 

rozvíjet a zdokonalovat dovednosti v oblasti jemné motoriky  

rozvíjet kultivovaný projev a řečové schopnosti  

rozvoj tvořivosti  

rozvíjet mravní i estetické vnímání  

podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 

lidem a poznávání sama sebe  

rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině a ke svému okolí  

poznávat, že vlastním jednáním lze udělat druhému radost  

seznamovat se s tradicemi a lidovými zvyklostmi  

rozvíjet estetické cítění  

rozvíjet manipulační dovednosti  

učit se šetrně zacházet s věcmi (nové hračky)  

umět formulovat myšlenky a přání, učit se zdrženlivosti při plnění svých přání.  

 

Vzdělávací nabídka:  
pohybové a hudebně pohybové hry  

seznámení s významem Adventu – Půjdem spolu do Betléma – kaplička 

.    Vánoční jarmark, besídky pro rodiče, Nebeská návštěva – akce dětí ze ZŚ  

námětové hry – tematicky zaměřené  

četba pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte  

cvičení v projevování citů v sebekontrole a sebeovládání  

výtvarné a pracovní činnosti – adventní dílny (přání a dárky pro rodiče)  

rodina a rodinní příslušníci – myslíme na druhé  

vyprávění o tom, jak trávíme Vánoce v teple domova  

vyprávění u adventního věnce, zpěv vánočních písní a koled  

podílet se na vánoční výzdobě – zařazení nových výtvarných technik  

společné zdobení vánočního stromečku   

přípravy a realizace společných zábav a slavností  

pozorování změny větvičky v teple – barborka  

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

pozorování vánoční výzdoby v obci  

zdobení vánočního stromku pro zvířátka  

činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování  

zpěv, recitace, dramatizace a využití hudebních nástrojů (vánoční besídka)  

hra s novými hračkami – prohlubování vzájemných vztahů  

 

Očekávané výstupy:  
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla  
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sladit pohyb se zpěvem  

zvládnout jemnou motoriku  

chovat se obezřetně v kontaktu s novými pomůckami a materiály  

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči  

záměrně se soustředit a udržet pozornost  

naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit  

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech  

částečně se orientovat v čase  

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu a divadlo  

ovládat svoje city a pocity a přizpůsobovat jim své chování  

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení  

prožívat a dětským způsobem projevovat radost  

těšit se z hezkých a kulturních zážitků  

zachytit a vyjádřit své prožitky  

spolupracovat s ostatními  

uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s 

dětmi  

vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky  

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností    

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný  

 

 

LEDEN 

CO VŠECHNO DOVEDU, MOUDRÉ SOVĚ PŘEDVEDU 

 

Charakteristika:  
Téma se zaměřuje na hlavní charakteristické znaky zimy. Sníh využíváme k pokusům a 

experimentování, k zábavě, hrám a sportu. Děti se seznamují s různými druhy oblečení 

typickými pro roční období; učí se písničky, básničky a hry se zimní tematikou. Společně 

objevujeme krásy zimní přírody, formou pokusů se seznamujeme s vlastnostmi sněhu a ledu, 

které využijeme k zimnímu sportování. Budeme dbát na bezpečnost dětí při pobytu na sněhu. 

Předškoláci se plynule připravují na zápis do ŽŠ. Zajistíme rodičům besedu s psycholožkou 

z PPP. 

 

Vzdělávací cíle:  
rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost při pobytech venku  

osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu  

posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost…)  

zvládat základní sebeobsluhu  

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání i 

výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)  

učit se rozlišovat hlavní znaky zimního období  

rozvíjet základní kulturně-společenské postoje a dovednosti  

rozvoj schopnosti sebeovládání  

poznávat zimní přírodu – zimní spánek  

aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny  

přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám  

.    osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní 

.    upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti 
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.     vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu o učení 

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

čísla) 

 

Vzdělávací nabídka:  

.    hra na školu – projekt, Zápis do ZŠ 

tradice, zvyky Tříkrálového svátku  

zachytit a vyjádřit své prožitky – kreslení a malování  

vyzkoušení nových technik ve výtvarné výchově  

pohybová cvičení a hry  

hry na sněhu a se sněhem na školní zahradě (v okolí MŠ)  

pozorování ptáků u krmítka na školní zahradě – sypání semínek a potravy  

básničky, písničky se zimní tematikou  

experimentování a pokusy se sněhem  

sáňkování, bobování a jiné zimní aktivity  

využití sněhu jako výrobního materiálu (stavění sněhuláka, iglú a jiných staveb ze sněhu)  

zimní počasí  

srovnávání ročních období – pohádka O dvanácti měsíčkách  

zimní sporty – pojmenování, používání sloves  

zvířata v zimě – stopy ve sněhu  

tiché procházky zimní přírodou ke krmelci  

zachycení postavy při sportu  

hod horním obloukem (sněhová koule)  

hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině  

.    pracovní listy zaměřené na rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání 

 

Očekávané výstupy:  
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

prostředí 

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

mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí  

vyjadřovat se samostatně a smysluplně ve vhodně zformulovaných větách  

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

změněného) 

rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci  

chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy  

chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

využívat je 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně  

uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině  

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

pokroky   

navazovat kontakty s dospělým  

přiznávat stejná práva druhým jako sobě a respektovat je  

všichni lidé respektují pravidla chování  

mít povědomí o přírodním prostředí spojené s praktickými zkušenostmi a ukázkami v 

okolí dítěte  

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim  
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rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 

poškozovat  

.    vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

.    zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

.    záměrně si zapamatovat a vybavit poznané 

.    orientovat se v prostoru i rovině 

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

.    orientovat se v číselné řadě, v čase, uplatňovat postřeh a rychlost 

.    rozlišovat vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad 

.    sluchem rozlišit slova, slabiky a hlásky ve slovech 

 

 

ÚNOR 

SNĚHOVÉ ČAROVÁNÍ S MOUDROU SOVOU 

 

Charakteristika:  
V tomto celku se snažíme rozvíjet představivost, tvořivost, reaktivní myšlení a výtvarné 

dovednosti, stejně tak i komunikační dovednosti zaměřené na rozvoj slovní zásoby. Děti se 

seznamují s masopustními zvyky, tradicemi a lidovou slovesností. Děti seznámíme 

s jednotlivými povoláními.  

 

Vzdělávací cíle:  
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  

uvědomění si vlastního těla  

upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti  

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 

přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace 

představivosti a fantazie  

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

o učení  

 užívat si možností převlékat se a měnit podoby a role 

učit se pracovat s novými informacemi  

rozpoznávat různé druhy materiálů (dřevo, papír…)  

utvářet si představy o světě lidí, vztah k místu a prostředí, ve kterém žijeme, oblasti lidské 

činnosti  

získávat schopnosti záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci  

chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztahu k druhým  

osvojit si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije  

chápat, že svět je proměnlivý, vše se vyvíjí a vzájemně se ovlivňuje  

rozvoj společenského i estetického vkusu – seznamovat s masopustními tradicemi a zvyky  

 

Vzdělávací nabídka:  

námětové hry na dané téma  

dramatizace (pantomima)  

výroba masek  

výzdoba tříd a přilehlých prostor  

malování, kreslení, pracovní aktivity  

přírodní aj. materiály – charakteristika, hlavní znaky  

využití obrazového materiálu, didaktických pomůcek, knih  
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poznávání ekologických materiálů  

hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce  

exkurze – knihovna, obchod, cukrárna, pošta …  

návštěva základní školy (předškoláci)  

získávání vědomostí v oblasti netradičních řemesel  

poznávání různých technologií – z čeho se co vyrábí, z čeho se co dělá  

hry, přirozené i modelové situace, v nichž se dítě učí  

básně a písně – tematicky zaměřené  

Pohádkový karneval – akce pro rodiče a veřejnost 

cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání  

 

Očekávané výstupy:  

dbát na správné držení těla  

ovládat koordinaci ruky a oka 

zvládat jednoduché pracovní úkony  

sledovat příběh a pohádku, spontánně vyprávět zážitky ze sledování pohádek 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů  

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité  

záměrně si zapamatovat a vybavit poznané  

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité  

orientovat se v prostoru i v rovině  

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

učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)  

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky  

prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí  

těšit se z hezkých a příjemných zážitků při setkávání se s uměním  

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem  

učit se poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci  

respektovat potřeby jiného dítěte, dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu  

chápat, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli 

vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky  

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností  

mít povědomí o širším společenském, věcném, kulturním i technickém  

 

 

BŘEZEN 

S MOUDROU SOVOU V KRÁLOVSTVÍ POHÁDEK 

 

Charakteristika:  
Východiskem pro tento celek jsou změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem. Děti se 

seznamují s živou a neživou přírodou (rostliny, zvířata, stromy a keře); rozvíjíme v nich úctu 

k životu ve všech jeho formách. Celek se zaměřuje na probouzení jarní přírody a podporuje u 

dětí zájem o literaturu. Dále pak na rozvoj rytmizace, zrakového a sluchového vnímání. 

Rozvíjíme fyzickou zdatnost delšími pobyty v přírodě, seznámíme děti s Velikonočními 

zvyky a tradicemi, které dětem přinášejí spoustu zajímavých činností 

 

Vzdělávací cíle:  
pozorovat a vnímat první známky jara v přírodě 

posilovat radost z objevovaného  

probouzet zájem a zvídavost dítěte  
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posilovat mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání  

upevňovat schopnost citových vazeb – vytvářet a plně je prožívat  

rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti  

vytvářet základy ke světu a životu  

všímat si zajímavostí života v přírodě  

rozvíjet fyzickou zdatnost delšími pobyty v přírodě 

rozvíjet zájem o hudební a hudebně-pohybové hry činnosti  

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách  

upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou  

vnímat přírodu jako něco, co se neustále mění  

poznávat jarní přírodu a vliv člověka na ní  

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 

 

Vzdělávací nabídka:  
pohybové hry a hudebně-pohybové hry  

Velikonoční tvořivé odpoledne – akce pro rodiče a veřejnost, pozorování jarní přírody, 

pokusy  

poslech zpěvu ptáků v přírodě  

malování, kreslení na dané téma  

charakteristické znaky jara – změny v přírodě  

první jarní květiny – pojmenování, části rostlin, vzhled; co potřebují rostliny k růstu  

ekologicky motivované hravé aktivity  

rozlišování barev i jejich odstínů  

poslech příběhu o jaru – Jak zasadili semínko 

zapojení všech smyslů  

 vítání jara  - vynášení zimy 

kladení otázek a hledání odpovědí – encyklopedie  

činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a 

symboly 

grafomotorická cvičení a pracovní listy  

vycházky do probouzející se přírody  

knihy a obrázky k dané tématice – rodina ve světě domácích zvířat 

vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo  

prohlížení a „čtení“ knížek 

 

Očekávané výstupy:  
zvládnout běžné způsoby pohybu v různém (jarním) prostředí  

uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky  

mít povědomí o aktivním pohybu a zdravé výživy  

sledovat a vyprávět příběh, pohádku  

vědomě využívat všech smyslů  

chápat základní časové elementární pojmy  

přemýšlet a uvažovat – své myšlenky i úvahy vyjádřit  

projevovat zájem o knihy (poslech četby)  

vnímat, že je zajímavé se dozvídat se nové věci  

prožívat radost z poznaného (umět radost vyjádřit)  

uvědomovat si svoji individualitu (osobnost dítěte)  

vyjádřit svůj souhlas v konkrétní situaci  

přijímat pozitivní ocenění i (případný) neúspěch  

zachytit a vyjádřit své prožitky (kresba, malování…) a umět je hodnotit  
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spolupracovat s ostatními (dvojice, skupina)  

chápat, že každý je jiný a osobnostní odlišnosti jsou přirozené  

učit se odmítat společensky nežádoucí chování  

všímat si změn a dění (jarní příroda) v nejbližším okolí 

.    chápat elementární časové pojmy 

.    všímat si dění změn v přírodě, proměny komentovat, přizpůsobit oblečení 

.    rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase noc, den, ráno, večer, dnes, 

zítra, včera 

           

DUBEN 

S MOUDROU SOVOU SLAVÍME SVÁTKY JARA 

 

Charakteristika:  
Využíváme netradiční techniky ve výtvarné i pracovní výchově. Rozvíjíme komunikativní 

dovednosti pomocí jarních básní, říkadel, koled, písní a pohybových her. Pozveme rodiče a 

veřejnost na Den otevřených dveří. Duben je kromě oslav jara rovněž měsícem bezpečnosti. 

Slavíme Den Země, učíme děti, že jsou součástí Země, kterou je důležité chránit a neničit. Na 

konci měsíce slavíme svátek čarodějnic, který je pro děti příležitostí užití si legrace. Proběhne 

zápis do MŠ. 

 

Vzdělávací cíle:  
rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky  

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), upevňovat výslovnost  

rozvíjet kooperativní dovednosti  

cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii  

vytvořit si povědomí o mezilidských morálních hodnotách  

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet ke společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)  a přijímat základní 

hodnoty ve společenství  

upevňovat správné chování na ulici v různých dopravních situacích  

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i 

poškodit 

osvojovat si dovednosti k podpoře bezpečnosti na silnici  

učit se rozlišovat dopravní prostředky  

vytváření elementárního povědomí o širším kulturním a technickém prostředí  

zamyslet se nad sounáležitostí s naší Zemí 

vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat  

podporovat lásku k domovu (místu, kde žijeme)  

 

Vzdělávací nabídka:  
pozorování přírody, pokusy a objevy – klíčení rostlin (obilí)  

sběr jarních květin a bylinek – herbář (význam léčivých rostlin)  

výzdoba třídy a přilehlých prostor  

Kimovy hry – (zrak, sluch, hmat, krátkodobá paměť apod.)  

malování, kreslení, tvořivé dílny – zapojení rodičů do velikonočních výtvarných dílen  

grafomotorická cvičení  

kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách  

vycházky do přírody (les, louka)  
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oslava Dne Země – zjištění, proč je nutné třídit odpad  

úklid zahrady – čistota prostředí  

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit  

cvičení bezpečného chování v dopravních situacích  

rozhovory – cestování a jeho formy  

obrazový materiál – dopravní prostředky (rozlišování)  

hry a aktivity na téma dopravy  

projekt -Slet čarodějnic  

.    projektový den – Den Země 

.    besedy s policií a hasiči 

 

Očekávané výstupy:  

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla  

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku  

zacházet s běžnými pomůckami, nástroji a materiály  

zvládat náročnější pracovní úkony  

vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady a pocity  

soustředit se na činnost a její dokončení  

vyjadřovat svou představivost a fantazii ve výtvarných činnostech  

orientovat se v čase  

aktivně se podílet na všech tvořivých činnostech  

ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a 

chování 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  - chápat význam třídění odpadu, být citlivý k 

přírodě 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení  

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

uměním  

uplatňovat své individuální potřeby v kreativní tvorbě  

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  

vnímat umělecké a kulturní podněty  

.    znát a dodržovat pravidla chování na chodníku a na ulici 

.    vědět, jak se chovat v nebezpečí, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc 

.    uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním 

působit na životní prostředí 

 

 

KVĚTEN 

S MOUDROU SOVOU U NÁS DOMA 

 

Charakteristika:  
Projekt prohlubuje citové vztahy k členům rodiny (Den matek). Proběhne soutěžní akce pro 

rodiče a děti Den pro mou rodinku I domácí prostředí je pro environmentální výchovu velmi 

důležité a může vztah k přírodě podporovat. Vytváří povědomí o sounáležitosti s okolním 

světem. Děti učíme znát název státu, vlajku, hlavní město, prezidenta, hymnu, rozdíl mezi 

městem a vesnicí. 

Určování tvarů, barev, jejich třídění a pojmenování budou pojmy, se kterými se děti při 

experimentování, ale i v různých řízených činnostech setkají. Kvetoucí příroda přichystá řadu 
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pozorování, které budou motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy 

materiálů a barev. 

 

Vzdělávací cíle:  
osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti  

rozvíjet kultivovaný projev  

osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní  

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet a rozvíjet  

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodina)  

vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách  

budovat estetický vztah k životu  

upevňovat citové vztahy ke svému okolí  

učit se chránit bezpečí své i druhých  

osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní  

vytvářet základní, kulturní a společenské postoje  

rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách  

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, společností, planetou Zemí  

 

Vzdělávací nabídka:  
fotografie, obrázky, knihy  

malování, kreslení  

využití přírodního materiálu k výtvarné a pracovní činnosti  

výroba dárků a přání pro maminku  

hry na téma rodina, přátelství a kamarádství  

písničky, básničky, říkadla pro maminku  

jaká je maminka (učit se používat přídavná jména)  

činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – maminka 

 členové rodiny a vztahy mezi nimi – život v rodině 

vycházky zaměřené na orientaci v obci a širším okolí 

sledování rozmanitostí a změn v přírodě  

pozorování kvetoucí přírody  

Jarmareční sobota -  hudebně-pohybové vystoupení MŠ 

.    práce se stavebnicemi, korálky 

.    hry a činnosti dle přání dětí  

Den pro mou rodinku – akce pro rodiny 

 

Očekávané výstupy:  
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami  

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči  

vést dialog, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat  

napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary 

naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit  

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (hudebních, pohybových)  

chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy  

chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

využívat je 

prožívat a dětským způsobem projevovat své city (maminka)  

navazovat kontakty s dospělým  
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uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je  

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, odlišnosti jsou 

přirozené  

aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy  

zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální  

.    pracovat se stavebnicemi, skládankami – rozlišit základní tvary 

.    všímat si kulturních památek kolem sebe – pomník, zajímavá stavba 

.    vědět, co se v blízkosti mateřské školy nachází 

.    rozumět a používat základní pojmy označující velikost a hmotnost   

 

 

ČERVEN 

S MOUDROU SOVOU NA VÝLET, OBLETÍME CELÝ SVĚT 

 

Charakteristika:  
Cílem posledního tematického bloku je upevňování všech poznatků, které si děti osvojily 

během celého školního roku. Využíváme teplého počasí k delším pobytům na zahradě a 

vycházkám do blízkého okolí.  Konec školního roku je plný rozmanitých akcí pro děti, jako 

jsou např. Den dětí, školní výlet, přespání v MŠ, Rozloučení s předškoláky s táborovým 

ohněm jak pro děti, tak pro jejich rodiče. U dětí vytváříme povědomí o sounáležitosti 

s okolním světem a s dětmi jiných národností, děti získávají povědomí o tom, že svět lidí, 

zvířat i rostlin může být různorodý a pestrý. Budeme pozorovat, jak se lidé mezi sebou liší a v 

čem jsou si podobní. Ve školce ochutnáme jídla jiných národů. Budeme vést rozhovory o tom, 

kam pojedeme na prázdniny, debaty o svých zážitcích z dalekých cest. Pomocí encyklopedií 

seznámíme dětí s exotickými zvířaty. 

 

Vzdělávací cíle:  
rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost  

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti  

rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání  

seznamování se světem lidí, kultury a umění  

budovat aktivní postoj ke světu  

připravujeme se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti 

vytvářet základy pro práci s informacemi  

osvojit si relativní citovou samostatnost, umět požádat druhého o pomoc 

výlet do ZOO – seznámit s exotickými zvířaty 

rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopností, projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat prostředí 

poznávání jiných kultur a národností 

vycházky do lesa – chůze v nerovném terénu, chůze a běh mezi stromy  

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

uvědomovat si různá nebezpečí, se kterými se můžeme setkat o prázdninách  

 

Vzdělávací nabídka:  
hry a pokusy s vodou  

rozhovory na téma prázdniny  

hry s padákem  

kreslení a malování  
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opakování písní a básní  

grafomotorická cvičení  

využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k 

seznamování dítěte s elementárními, dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice  

využití obrazového materiálu – krásná místa naší vlasti (hrady, zámky apod.)  

připravovat společné slavnosti – rozloučení s předškoláky pohybové a hudebně-pohybové 

hry 

projektový den – Den dětí, spaní v MŠ 

školní výlet dle aktuální nabídky  

rozhovory – prázdninové aktivity (dětské tábory, dovolená s rodiči)  

 

Očekávané výstupy:  
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v různém prostředí 

připravit se pro život v mnohojazyčném evropském společenství – vnímat písně v cizím 

jazyce  

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno  

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

změněného) 

záměrně se soustředit a udržet pozornost  

rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci  

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité  

orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase  

řešit problémy, úkoly a situace a nalézat nová řešení  

vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci  

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a 

kompromisy  

odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná  

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování odmítat společensky 

nežádoucí chování  

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  

.    vyjádřit a zhodnotit prožitky – co se líbilo, co ne, co bylo zajímavé 


