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Identifikační údaje  

Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: RVP PV  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Zvídálkovy zázraky přírody   

Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY: Hlubčická 89, Krnov, 79401  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Bc. Alena Klohnová  

KONTAKT:  

    telefon :   554 613 602  

   mobil: 733 397 993  

   e-mail: ms.hlubcicka@centrum.cz,  

   web: www.ms-hlubcicka.cz  

IČ: 60802596  

RED-IZO: 600131602  

Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Město Krnov  

ADRESA ZŘIZOVATELE: Hlavní nám.1, Krnov, 79401  

KONTAKTY:  

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
starostka (starostka města)  
554 697 216  

Ing. Pavlína Říhová , vedoucí odboru SK, tel.: 554 697 401  
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Charakteristika školy  

Základní údaje  

Umístění školy v obci: na okraji města nebo obce, v klidové zóně  

Druh provozu školy: Celodenní  

Kapacita školy: 51 a více (velká škola)  

Počet tříd: 3  

Počet pracovníků: 11  

Počet školních budov: jedna  

 

Venkovní areál školy:   

Součástí mateřské školy je přilehlá zahrada, která je velmi rozsáhlá a prostorná, členitá a lemovaná 

vzrostlými stromy, okrasnými keři a zeleným udržovaným trávníkem s klasickým vybavením průlezek, 

houpaček, dvěma pískovišti, přírodní učebnou, záhonky a bylinkovou spirálou, nízkým lanovým 

centrem, kruhovým ohništěm, kopcem na sezónní činnosti a kopcem s tunelem a skluzavkou a také 

plochou pro jízdu na kolech a koloběžkách.   

„Hrajeme si s přírodou a příroda s námi“, pod tímto názvem byl v roce 2014 vypracován a 

schválen projekt Operačního programu Životní prostředí, vybudování zahrady v přírodním stylu. Na 

zahradě vznikla nová zákoutí, zahradní a herní prvky děti motivují k pohybu a k testování svých 

motorických schopností. Spolu se stávajícími prvky je zahrada rozdělena do 4 částí, i když společně 

tvoří jeden celek – smyslovou, interaktivní, pohybovou a relaxační.  Během aktivit na zahradě se děti 

seznamují s různými přírodními i umělými látkami, jejichž prostřednictvím získají nové zkušenosti. 

Nabízí možnosti nejen k pohybu, ale i tvořivým a vzdělávacím aktivitám např. péče o bylinky, 

zahrádku a ovocné keře, přenesení vzdělávací práce s dětmi do zahradní učebny, pokusy a objevy s 

vodními hrátkami, přiřazování a poznávání u interaktivních tabulí, procvičení obratnosti na nízkém 

lanovém centru, posezení a opékání s rodiči u ohniště a mnohé další. Pozorováním zvířat, rostlin, při 

hře s přírodním materiálem či při spontánním pohybu v přírodním prostředí si tak děti mohou 

vytvořit kladný a blízký vztah k přírodě.  

Mateřská škola je situovaná do pavilónové budovy v okrajové části města Krnova. Samostatná 

kolonie, ve které se mateřská škola nachází, nedaleko polských hranic, soutoku řek Opavy a Opavice, 

centra města, ve které nalezneme několik soukromých firem a velkou část obytných domů, zahrádek 

a přirozeného přírodního prostředí, je ideálním prostředím, které má možnost propojení rodinné 

výchovy s edukačním procesem v mateřské škole. Historie mateřské školy sahá do roku 1952, kdy 

byla postavena nízkopodlažní budova o třech pavilonech pro jesle a mateřskou školu, obklopená 

rozsáhlou zahradou. 
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Vzdělávací obsah  

Principy a metody vzdělávání  

Při vzdělávání dětí zachováváme   obecné zásady – cílevědomost, jednotnost a důslednost, 

přiměřenost, názornost, soustavnost a posloupnost, trvalost, individuální přístup.  

Pro děti předškolního věku je velmi důležité, aby byly učitelkou vedeny k určitému vzdělávacímu cíli.   

Učitelky dobře znají věkové a individuální zvláštnosti dětí a mají na zřeteli přiměřenost, jak v oblasti 

tělesného, tak i rozumového rozvoje dětí. Zásada přiměřenosti vyžaduje, aby cíle, proces i prostředky 

vzdělávání byly přiměřené věku a schpnostem dětí.  

Uplatňujeme také zásadu názornosti tak, aby děti poznávaly pokud možno všemi smysly, tudíž 

názorně. Zásada vychází z toho, že děti již mají o určité problematice jisté představy. Názor může být 

zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový.  

Poznávání umožňuje učitelka dítěti posloupně a vychází od jednoduchého ke 

složitějšímu. Trvalost těchto poznatků u dětí zajišťuje učitelka vhodnou motivací a působením na 

různé smyslové orgány.  

Vždy záleží na profesionálním rozhodnutí učitelky pro různé varianty, alternativy, způsoby a metody 

předškolního vzdělávání dětí, která jako odborník ví, jak bude postupovat a proč tak bude 

postupovat. Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a 

mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a možnosti 

jednotlivých dětí.  

Učitelky využívají ve vzdělávací práci kolektivu dětí, ale jsou si vědomy také nutnosti individuálního 

přístupu k dětem.  

Abychom rozvíjeli osobnost dětí, snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové jaké 

je, uznáváme ho jako osobnost, empaticky mu nasloucháme, rozvíjíme jeho potenciality. Důraz je 

kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, vlastní prožitky a zkušenosti, podporu jeho vlastních aktivit, 

respektování jeho vývojových zvláštností, jeho temperamentových vlastností. Rozvojové předpoklady 

a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. 

Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny 

na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte 

z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je 

třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti 

dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity by proto měly probíhat 

především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní 

volby. V předškolním vzdělávání by mělo být v dostatečné míře uplatňováno situační učení založené 

na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních 

souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak 

chápalo jejich smysl. Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení, založené na 
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principu přirozené nápodoby. Proto je třeba ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne 

v mateřské škole vyskytnou, nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytovat dítěti vzory 

chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. (RVP PV, 2005, s. 8–9).   

Třídní vzdělávací program  

Třídní vzdělávací program (dále jen TVP) je veřejný dokument, který si připravují třídní učitelky 

jednotlivých tříd na základě Školního vzdělávacího programu a Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. Třída si tento plán přizpůsobí k dané věkové skupině dětí s ohledem na 

jejich individuální schopnosti. TVP není striktně daný dokument, do kterého se již nemůže zasahovat. 

Můžeme ho tedy během roku pozměňovat a postupně i doplňovat. Na konci školního roku bude 

tento TVP dokladem toho, co jsme s dětmi za toto období zvládli.  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 po vstupu do ZŠ.  

Všech pět vzdělávacích oblastí se vzájemně prolíná ať v řízených, tak i ve spontánních činnostech. 

Některé dílčí cíle jsou průběžně plněny, aniž by si je učitelky předem naplánovaly. S těmito 

podtématy jsou seznamováni rodiče na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Je na každé učitelce, 

zda si podtéma samostatně vypracuje a přikládá materiály, které využije do třídního vzdělávacího 

programu. Svou výchovně vzdělávací činnost obě učitelky ve třídách pravidelně hodnotí a evaluují. 

Společně analyzují pokroky jednotlivých dětí a vybírají vhodné postupy další práce, společně s dětmi 

zakládají portfolia. Výsledky a činnosti jsou zapisovány do třídních knih, které jsou jedním ze 

základních dokumentů každé třídy.  

Hlavní cíle TVP  :                                                                                 

o Plnění očekávaných kompetencí z RVP PV  

o Prohlubování toho, co se děti již naučily.  

o Vycházky a výlety za poznáním.                                           

o Vzbudit zájem a zvídavost při učení nových věcí.  

o Přizpůsobit se individuálním zvláštnostem dětí.  

o Zvládnout sebeobsluhu.  

o Prohloubit čtenářskou a předmatematickou gramotnost.  

o Environmentalni  výchova.  

o Příprava na vstup do ZŠ  

o Hodnotné začlenění se do současné společnosti  

o Nastavení pravidel soužití ve třídě a jejich grafické zpracování dětmi  
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Uspořádání témat ŠVP  

Obsah ŠVP PV "Zvídálkovy zázraky " je uspořádán do dvou integrovaných bloků, zaměřené na 

přírodní živly :  

1. Zvídálek objevuje  (vzduch, oheň)  

2. Zvídálek prožívá    ( voda, země)  

Integrované bloky zasahují všechny oblasti vzdělávání a jsou zpracovány pro celou věkovou skupinu 

dětí. Děti získávají potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávají žádoucí hodnoty a získávají 

samostatné postoje.  

Integrované bloky nabízejí mnohostranně pestrou nabídku činností intelektových i praktických, mají 

podobu projektů, které jsou rozpracovány do tematických částí a obsahují konkrétní dílčí vzdělávací 

cíle, vzdělávací nabídku, klíčové kompetence a očekávané výstupy, jež jsou v souladu s  RVP PV. Tyto 

bloky obsahují konkrétní činnosti a vzdělávací záměry, kterými bude pedagog plnit naplánované 

vzdělávací cíle, odpovídající věkové skupině a individuálním potřebám dětí.  Při plánování byly 

dodržovány principy předškolního vzdělávání dané RVP PV.  

Motivace těchto celků vychází z ročního období - přírodních živlů, přírodních situací, společenských 

událostí a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v přirozených 

souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem dětí 

předškolního věku.  

Témata:  

1.  Babí léto (září - říjen)  

Charakteriatika tématu:  

 V září začíná nový školní rok a vstupují do naší školky nové děti. Seznámíme se s personálem, novými 

situacemi a prostředím mateřské školy a s okolím. Vytvoříme si společná pravidla vzájemných vztahů, 

chování a komunikace. Poznáme se navzájem (co máme rádi, co už všechno zvládneme). Zaměříme 

se upevňování hygienických návyků, sebeobsluhy. Spolupracujeme s rodinami dětí. Slavíme první 

podzimní den. 

Dílčí cíle: - zaměření na oblasti :  

- V oblasti ekologie:  
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Poznat život v přírodě v okolí školy. Pozorovat změny v přírodě. Objevovat a zkoumat les. Učit se 

chránit přírodu živou i neživou. Sportovat a hrát si na zahradě, v lese i na louce. Zapojovat se do 

třídění odpadu v MŠ.  

- V oblasti výchovy ke zdraví:  

Upevňovat návyky hygieny a stolování, zásady pitného režimu. Podpora duševní pohody. Sportování 

a otužování  

- V oblasti primární prevence:  

Tvorba třídních pravidel. Posilování sebedůvěry a ohleduplnosti. Vnímání odlišností.  

Nabídka činností:  

Hry a činnosti seznamovacího charakteru, podporující samostatnost a počáteční úzkost z odloučení 

od rodičů. Návštěva tříd mateřské školy, seznámení s budovou a okolím školy. Vycházky po okolí, 

přípravy na podzim (sběr plodů). Hry na rozvoj komunikace a utváření vztahů mezi dětmi. Sporty v 

přírodě – otužování. Pozorování změn v přírodě.  

Očekávané výstupy :  

Navazovat kontakty s dětmi i dospělými, znát a používat třídní pravidla, respektovat vzájemné 

odlišnosti, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, všímat si změn v okolí. Vnímat, že svět má 

svůj řád.  

Příležitosti:   

Prohlídka mateřské školy - seznámení práce na zahrádce. Tématické vycházky. Sběr plodů. Výlety do 

okolí Divadelní představení, kino  

2. Co nám vítr přinese  (listopad - prosinec)  

Charakteristika tématu:  

Zkoumáme a objevujeme krásy přírody kolem nás. Pozorujeme změny počasí a vliv práce lidí. 

Zaměříme se na spojení člověka s přírodou. Jaký má vliv na zdraví člověka a co všechno můžeme ve 

vztahu k přírodě zlepšit.  Připravíme se na příchod adventu, Mikuláše a Vánoc. Prožijeme předvánoční 

čas plný vánočních koled a lidových tradic. Učíme se jak udělat radost druhým.    

V oblasti ekologie:  

Poznáváme cestu od semínka k plodu. Rozlišujeme plody jedlé a nejedlé. Poznáváme význam 

kompostování, obnovy půdy. Zkoumáme, jak se příroda připravuje na zimu. Učíme se šetřit energiemi 
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(teplo, voda, světlo) Pozorujeme život v lese, na louce i u vody. Zkusíme se připravit na zimu (sběr a 

sušení plodů) a využití k vánočním přípravám Zavíráme zahrádku (úklid). Pozorujeme změny v přírodě 

u rostlin a živočichů. Učíme se pečovat o své zdraví v zimě (otužování, strava).  

Dílčí cíle - zaměření na oblasti:  

V oblasti ekologie:  

Připravit se na zimu – sběr plodů, zazimování zahrady, umět se orientovat v přírodě, vyhledávat 

stanoviště, kompostovat.Učíme se šetřit energiemi, recyklujeme ze starého nové, naučíme se vyrábět 

z přírodních materiálů, užijeme si společnou předvánoční pohodu.   

V oblasti výchovy ke zdraví:  

Zkoušet nové potraviny a chutě, podporovat život v komunitě, uvědomovat si význam pěti kroků ke 

zdraví, poznat důležitost složení jídelníčku, pozorovat vliv ovzduší na naše zdraví.Poznáme a poučíme 

se v oblasti bezpečného zacházení s ohněm. Naučíme se rozlišovat odlišnosti, zvyky a vyslovit svá 

přání.   

V oblasti primární prevence:  

Dodržovat BOZ při práci na zahrádce, dodržování pravidel-  co neznáš, neber do ruky, co nám škodí.  

Nabídka činností  :  

Hry a činnosti v přírodě, komunitní kruh, smyslové hry, logochvilky, pokusy a experimentování, 

poznávání zahradních a lesních plodů, výroba a pouštění draků, přírodní živly, sklízení plodů. 

Společná setkávání, aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi. Četba a vyprávění 

příběhů. Estetické a tvůrčí aktivity.   

Očekávané výstupy  

Uvědomovat si nebezpečí, která nás mohou potkat. Porozumět, že změny jsou přirozené. Orientovat 

se ve známém prostředí (třída, škola, zahrada). Dodržovat pravidla her a jiných činností. Adaptovat se 

na život ve škole. Uplatňovat své individuální potřeby. Chápat prostorové pojmy. Formulovat otázky- 

být zvídavé. Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Naučit se zpaměti 

říkadlo, báseň a píseň. Chápat základní matematické pojmy. Řešit problémy, úkoly. Zachytit a vyjádřit 

své prožitky. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje.   

Příležitosti:  

Zavírání zahrádky.  Vycházky do parku, lesa na louku - batůžkové výlety. Podzimní akce a dílny s 

rodiči. Vánoční výstavy a exkurze. Posezení s rodiči, Vánoční těšení. Vánoční pohádky Adventní 

přípravy Návštěva Mikuláše. První zimní sportování.  
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3. Ze zimy do tepla (leden - únor)  

Charakteristika tématu  

Poznáme charakteristické znaky zimního období. Budeme pečovat o své zdraví. Prožijeme 

karnevalové veselí a tradice Masopustu. Poznáme příběhy a pohádky. naučíme se pozorovat, 

objevovat formou pokusů vlastnosti vody (sníh a led). Poznáme pravidla bezpečnosti při zimních 

sportech. Budeme sportovat a otužovat se v přírodě. Předškoláci připraví na zdárný vstup do základní 

školy.   

V oblasti ekologie:  

Učíme se recyklovat – ze starého nové. Poznáváme stopy zvířat a pečujeme o ně. Co znamená „zimní 

spánek“. Poznáváme tradice Masopustu. Učíme se pečovat o své tělo a své zdraví. Poznáváme práci 

druhých a její vliv na přírodu.  

Dílčí cíle – zaměření na oblasti:  

V oblasti ekologie:  

Učíme se šetřit vodou, seznamujeme se s pojmem myslivost. Pozorujeme stopy ve sněhu a 

zaznamenáváme je. Pozorujeme zvěř a pečujeme o ni. Staráme se i o květiny v mateřské škole. 

Recyklujeme – třídíme odpad a poznáváme význam.  

V oblasti výchovy ke zdraví:  

Učíme se předcházet nemocem a podporovat zdraví, radujeme se z pohybu. Předcházíme nemocem 

a poznáváme svoje tělo. Seznamujeme se s pěti kroky ke zdraví – pyramida zdraví a sportu.  

V oblasti primární prevence:  

Učíme se bezpečnosti při zimních sportech. Poznáváme pojem- škodlivé látky.  

Nabídka činností:  

Pohybové hry a sporty, zdravotně zaměřené činnosti, činnosti relaxační a odpočinkové.Lyžařský kurz. 

Grafické napodobování, výtvarné a pracovní činnosti, námětové hry. Činnosti zaměřené k 

seznamování s číselnými a matematickými pojmy. Smyslové hry a činnosti zaměřené na rozvoj 

paměti. Dramatické činnosti a přirozené i modelové situace. Hudební a hudebně pohybové hry. 

Pokusy a objevy.  

Očekávané výstupy  :  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Zvídálkovy zázraky přírody  

10 

Prožívat radost z poznaného, humor. Organizovat hru- roli. Postupovat a učit se podle pokynů. 

Poznat některá písmena a číslice. Projevovat zájem a soustředěně naslouchat – práce s knihou. 

Porozumět slyšenému, vést rozhovor. Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a 

přírody.  

Příležitosti:  

Karneval, výlet ke krmelci, divadlo, sezónní činnosti - bobování.. Práce s knihou, pohádky. Návštěva 

základní školy   

4.  Putování kapky rosy  (březen- duben)  

Charakteristika programu:  

Připravujeme se na příchod jara. Seznamujeme se koloběhem vody v přírodě a změnami 

počasí. Slavíme Velikonoce s využitím lidových obyčejů a nápadů pro šikovné ruce. Pozorujeme 

probouzející se přírodu (rostliny i živočichy).   

V oblasti ekologie:  

Učíme se využívat odpadový materiál. Objevujeme vodní říši (studánka, potok, řeka, rybník…). 

Poznáváme zvířata a jejich mláďata. Otvíráme zahrádku (jarní přípravy, setí, přesazování…). 

Opakujeme si třídění odpadů. Sportujeme a hrajeme si na zahradě, v lese, na louce   

Dílčí cíle – zaměření na oblasti:  

V oblasti ekologie:  

Prožijeme oslavu Dne vody, Dne Země. Poznáme zvířata a jejich mláďata. Provedeme pokusy a 

objevy s klíčením  

V oblasti Výchovy ke zdraví:  

Uvědomíme si význam vody pro člověka. Budeme prodlužovat pobyt venku- otužovat se při sportu. 

Posílíme své zdraví stravováním, pohybem i relaxací.  

V oblasti primární prevence:  

Pochopíme význam rodiny, kamarádských vztahů. Naučíme se řešit konflikty a předcházet jim, 

budeme se učit spolupráci. Seznámíme se s prací policie, záchranářů.   

Nabídka činností:  

Hry a činnosti zaměřené na poznávání změn v přírodě. Společné diskuse, rozhovory, vyprávění. Práce 

s přírodninami a rozličným materiálem. Činnosti zaměřené na řešení myšlenkových i praktických 
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problémů. Experimenty – pokusy a objevy. Pozorování a prožívání změn v přírodě. Společné aktivity- 

velikonoce- oslavy jara.   

Očekávané výstupy:  

Rozlišovat aktivity, které mohou podporovat i poškozovat okolní prostředí. Zvládat běžné činnosti a 

praktické situace- uvědomovat si nebezpečí. Zacházet šetrně s pomůckami i materiálem. Vnímat 

estetické prostředí, sledovat se zájmem a naslouchat. Přirozeně bez zábran komunikovat, prožívat 

radost ze zvládnutého.   

Příležitosti:  

Velikonoce ve školce – výstavy, tvořivé dílny s rodiči. Slet čarodějnic – akce tříd.  Návštěva 

knihovny, divadlo  

5. Co si zasadíme, to sklidíme nejen ...(jak se budeme chovat k planetě Zemi, 

to se nám vrátí...)          (květen-červen)  

Charakteristika programu  

Všímáme si změn kolem nás. Poznáváme přírodní živly: voda, oheň, země, vzduch. Prožíváme 

sounáležitost s přírodou živou i neživou. Učíme se ochraně přírody.Povíme si o planetě Zemi, o 

vesmíru. Budeme poznávat naši vlast, město a místo kde žijeme.Multikulturní výchova- já a můj 

kamarád- každý jsme jiný.  

V oblasti ekologie:  

Pozorujeme rozmanitost druhů rostlin i živočichů. Učíme se vyhledávat informace. Tvoříme z 

přírodnin poznáváme odlišnosti u lidí i v přírodě. Poznáváme, co prospívá našemu zdraví a naopak. 

Poznáváme hmyz. Své činnosti přeneseme do přírody.Poznáváme význam lidské činnosti na život na 

Zemi.Poznáváme život ve městě a na vesnici.  

Dílčí cíle – zaměření na oblasti:  

V oblasti ekologie:  

Poznáme život na poli, v lese, na louce. Význam bylin a rostlin pro zdraví. Uklidíme si zahradu, 

připravíme zeminu pro sázení a setí. Vyrobíme si žížaliště. Poznáme vliv slunečního záření na člověka 

– prevence.  

V oblasti Výchovy ke zdraví:  
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Budeme aktivní ve školce i v přírodě. Poznáme, jak duševní pohoda přispívá k tělesnému 

zdraví.  Budeme sportovat a poznáme nové sportovní aktivity. Zaměříme se na pitný režim a správné 

stravování.  

V oblasti primární prevence:  

Poznáme pojem bezpečí a ochrana. Naučíme se předcházet úrazům. Poznáme co by se stalo, kdyby…, 

co znamená bezpečné cestování.  

Nabídka činností:  

Aktivity v přírodě, výlety po okolí.  Spontánní a řízené činnosti v přírodě i ve třídě. Manipulace s 

předměty- experimenty, pokusy. Činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků (práce 

s knihou, IT). Činnosti vedoucí k poznání časových a logických posloupností. Provádění jednoduchých 

pracovních úkonů. Hudební, jazykové činnosti. Aktivity podporující tvořivost a poznávání.  Hledání v 

knihách, mapách. Příležitosti k seznamování se sdělovacími prostředky- noviny, časopisy, knihy aj.). 

Aktivity směřující k zájmu o život na planetě Zemi, historii, poznávání cizích zemí a krajin.   

Očekávané výstupy:  

Vnímat rozmanitost světa. Všímat si změn v okolí. Pomáhat a pečovat o přírodu a vše kolem nás. 

Zachycovat skutečnosti z okolí (výtvarné a pracovní techniky…) Spolupracovat s druhými, s 

kamarádem. Posilování vztahů k sobě samému, rodině, kamarádovi. Vyvinout volní úsilí- dokončit 

práci. Respektovat potřeby druhého, vnímat přání druhých. Komunikovat vhodným způsobem s 

dětmi i dospělými. Uvědomovat si své možnosti a limity. Orientovat se ve svém okolí (město, 

bydliště)  

Příležitosti:  

Výlety do přírody, práce na zahrádce. Setkání s rodiči Den Matek. Výstavy, divadla, představení na 

akcích města. Sportovní aktivity - atletické závody,dopravní hřiště.Loučení s předškoláky- závěrečná 

vystoupení pro rodiče a veřejnosti.Školní výlet. Oslava Dne dětí.  

 


