Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP
„Tvořením se učíme“

Přípravná třída
Vypracovaly: Martina Smiljeková
Alexandra Strádalová

Vzdělávací program přípravné třídy
Přípravná třída byla předána k uţívání jako účelové zařízení zřizovatelem MěÚ Kadaň v roce 2005.
Stala se součástí Zvláštní školy Kadaň, Chomutovská 1289. Nyní je pod novým názvem ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň.
Do třídy dochází děti narozené v době od června 2000 do srpna 2002 a děti, kterým byl udělen odklad školní docházky.
V letošním školním roce máme 15 předškolních dětí, které za rok nastoupí do 1. ročníků ZŠ.

1. Charakteristika vzdělávacího programu
Úkolem vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem kaţdodenně dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho
aktivnímu rozvoji a učení. Při pobytu dětí v přípravné třídě se snaţíme obohatit jejich denní program, aby byl smysluplný, spokojený, příjemný a
radostný. Je naší snahou, aby byly podporovány individuální rozvojové moţnosti u všech dětí.
Nabízíme všem dětem stejnou vzdělávací šanci, tak aby dospělo k optimálnímu osobnostnímu rozvoji, který je pro dítě individuálně
dosaţitelný.
Naše předškolní vzdělávání plní i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami – nerovnoměrnost ve
vývoji, se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Těmto dětem se snaţíme poskytovat včasnou pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich
vzdělávací šanci.
Vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým potřebám dětí. Důleţité je, aby prostředí v naší třídě bylo vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově
bohaté , aby výsledkem bylo spokojené dítě.
Uplatňujeme: proţitkové učení hrou a činnostmi – přímé záţitky dětí
situační učení – vyuţití různých příleţitostí, které poskytují praktické ukázky
různých ţivotních souvislostí
spontánní sociální učení – přirozená nápodoba vzorů chování
didakticky řízená činnost a relaxační činnost - motivovaná učitelkou

Aktivity spontánní i řízené jsou vyváţené a vzájemně se prolínají.
1. Pouţíváme metody a formy, které odpovídají potřebám i moţnostem konkrétní skupiny dětí. Specifickou formou je didakticky zacílená
činnost, která bude učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná, kterou dětem nabízíme a v níţ je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je
zaloţena na aktivní účasti dětí omezující přijímání hotových poznatků a vyuţívající zejména proţitkového a interaktivního učení.
2. Samozřejmostí je, ţe děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, relaxační a odpočinkové činnosti.

3. Rámcové cíle předškolního vzdělávání
Obecné cíle, které vytyčují základní směr a pojetí předškolního vzdělávání v přípravné třídě:
-

rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
osvojení si základů hodnot na nichţ, by měla být zaloţena naše společnost
získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, působící na své okolí

Tyto cíle jsou univerzální, přirozené a všudypřítomné a učitelka s nimi pracuje nejen při činnostech řízených a plánovaných, ale při
veškerých běţných činnostech i v těch situacích, které vzniknou neplánovaně a spontánně.
Rámcové cíle se prolínají do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu cílů dílčích, které odpovídají svým obsahem situaci a obvyklým
potřebám dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a které nabízejí činnosti, , pro něţ jsou v přípravné třídě vhodné organizační
podmínky, prostory, pomůcky, hračky a další vybavení.

3. Vzdělávací oblasti
Respektujeme základní rámcové cíle, které vytyčuje rámcový program pro předškolní vzdělávání.
1. během všech činností a aktivit dětí máme na paměti, ţe dítě se učí proţitkově
2. během tohoto učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní zařazení do společnosti
3. dítě musí mít vţdy dostatek příleţitostí projevit se, seberealizovat a uplatňovat své potřeby

Vzdělávání dětí máme rozpracované do 5 oblastí:
A - Dítě a jeho tělo
B - Dítě a jeho psychika
C - Dítě a ten druhý
D - Dítě a společnost
E - Dítě a svět
Výchovná a vzdělávací obsah v přípravné třídě je dále rozpracován do následujících okruhů učiva:
vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
rozumová výchova – dále rozdělena na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní výchova
tělesná výchova
Učivo jednotlivých okruhů je často propojeno, uspořádáno do měsíčních bloků a týdenních témat. Jednotlivá témata v oblastech jsou více
rozpracována v Třídním vzdělávacím programu, který si vytváří učitel sám. Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků prolíná celým
vyučovacím procesem

4. Materiální podmínky a bezpečnost
Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.
Dětský nábytek, tělocvičné nářadí a další vybavení je nezávadné a bezpečné.
Celkově lze konstatovat, ţe se děti cítí v přípravné třídě dobře, spokojeně a bezpečně. Děti zde nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí ale i
soukromí.
Děti se samy podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě prostředí. Dětské práce zkrášlují nejen chodby přístupné rodičovské veřejnosti, ale i
prostředí ve třídách.

5. Organizace výchovného a vzdělávacího procesu v přípravné třídě
Je zajištěn pravidelný denní reţim a řád, který zároveň umoţňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. V zásadě je
vţdy moţná individuální úprava programu podle potřeb dítěte.
Pobyt venku je uskutečňován kaţdý den podle aktuálních podmínek čistoty ovzduší.
Školní řád
Provozní doba: 7.35 – 11.35
7.35 – 8.35 herní činnosti
8.30 – 9.35 didakticky cílená činnost (učivo)
9.35 – 10.00 svačina
10.00 – 11.35 pobyt venku doplněný o učivo
Adaptace nově příchozích dětí je umoţněna vţdy podle konkrétních poţadavků rodičů vzhledem k individuálním zvláštnostem kaţdého
dítěte.
Prvořadým úkolem kaţdé učitelky je respektování potřeb dětí. Naší snahou je to, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující,
aktivující a kladně motivující. Ve vzájemných vztazích panuje důvěra, tolerance, zdvořilost a vzájemná pomoc. Děti nejsou neúměrně
zatěţovány ani neurotizovány spěchem a chvatem. Volnost a osobní svoboda je vhodně vyváţená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících
z nutnosti dodrţovat potřebný řád.
Dokumentace
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se nekvalifikují. Na konci školy dostanou „Dětské vysvědčení“ a
„Pochvalný list“. K dokumentaci se pouţívá třídní výkaz,třídní kniha. Na konci školy se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě
přípravnou třídu absolvovalo.
Personální obsazení přípravné třídy
Personální podmínky pro realizaci plánovaných činností v přípravné třídě jsou na velmi dobré úrovni. Pro současný počet dětí / 15 / máme
k dispozici 1 učitelku, která má odpovídající kvalifikaci.

6. Naše cesty k dosahování vzdělávacích cílů
Vzdělávání v přípravné třídě je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváţeným poměrem
spontánních a řízených aktivit.
Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou
záměrného i spontánního učení. Toto učení učitelka zakládá na aktivní účasti dítěte, zaloţené na smyslovém vnímání, proţitkovém a
interaktivním učení, zpravidla ve skupinách, ale také individuálně.
Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Jde o
organizovanou činnost dětí pomocí her, rozhovoru, učení, vycházek a estetických činností. Většinu získaných informací získávají děti formou
projektového vyučování, kdy se jednotlivé sloţky učiva vzájemně prolínají.
Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání u dětí patří výlety (návštěva ZOO, návštěva divadla a kina, kulturní vystoupení, které
organizujeme v průběhu celého roku apod.).
Spolupracujeme s rodiči v rámci schůzek s ukázkami výchovně vzdělávací práce, organizujeme den otevřených dveří, zveme rodiče na
oslavu Dne matek a další akce školy. S rodiči organizujeme tradiční rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy.

7. Co je při pobytu dítěte v přípravné třídě nejdůleţitější?
-

to co dítě proţívá, jak se cítí
ve středu zájmu stojí dítě se svými přirozenými potřebami a zájmy
vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, ale pro učitelku záměrem
hlavními prostředky vzdělávání v přípravné třídě jsou činnosti a vzory, to co dítě dělá
dítě si z přípravné třídy odnáší nové poznatky, vědomosti, proţitky a zkušenosti
jádro vzdělávání neleţí v řízené činnosti, ale ve všem, co se v přípravné třídě děje

klademe důraz:
- na potřeby, proţitek a spontánní činnost
- na dodrţování pravidel společenského chování
- na klima ve třídě a dodrţování hygienických návyků
- na aktivní učení a relaxaci
- na přirozenou propojenost
- na základy celoţivotního vzdělávání

8. Co děláme celý den ?
Po příchodu do třídy se přivítáme s paní učitelkou a kamarády.
Hned se můţeme pustit do hraní. Záleţí, jakou máme chuť a náladu.
Kdyţ uţ jsme všichni, sejdeme se, kde si povídáme, zazpíváme a domlouváme se, co budeme
celý den dělat.
Nezapomeneme si zacvičit.
Po chutné svačince pokračujeme v didaktických činnostech nebo si vybereme z nabídky zájmových činností, které jsou připraveny podle denní
motivace (např: tvoření z různých materiálů, malba, kresba, didaktické nebo pohybové hry, pracovní listy apod.).
Po těchto aktivitách se chystáme ven.
Kdyţ se blíţí poledne, odcházíme v doprovodu rodičů domů, některé děti zůstávají a hrají si ve školní druţině.

9. Práva a povinnosti rodičů
Rodiče mají přístup do školních a třídních prostor vţdy při příchodu i odchodu.
Nepřítomnost dítěte jsou rodiče povinni omluvit telefonicky nebo osobně.
Konzultační sluţby
Běţné problémy se řeší při kaţdodenním styku rodičů s učitelkou, významnější pomoc lze poskytovat vţdy po dohodě s učitelkou, popř.
ředitelem školy v dohodnutém termínu.

Výchovně vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
učíme činností – zapojení co nejvíce smyslů
nacvičujeme prakticky postupy řešení problémů
snaţíme se o individuální nalezení vhodných postupů usnadňujících učení
umoţňujeme přístup k informacím
motivujeme děti k sebepoznání a poznání světa lidí, kultury, přírody a techniky
nacvičujeme, pozorujeme, zkoumáme nové pojmy a jejich souvislosti
pořádáme pro děti různé besedy a exkurze
vyuţíváme individuální i skupinové vyučování
podporujeme spontánní hry a činnosti dětí s ohledem na relaxaci a odpočinek
při výukových hrách pouţíváme mnoho názorných pomůcek
vţdy dítě povzbuzujeme a kladně hodnotíme
koncentračními cvičeními vedeme děti k soustředěnosti na práci

2. Kompetence k řešení problémů
utváříme u dětí pocit důvěry k učiteli
seznamujeme děti s problémovými situacemi pomocí sociálních her, vedeme je k rozpoznání a řešení problémů
pracujeme s chybou
vyuţíváme dramatizace a komunikační cvičení s cílem samostatně vyřešit problém
posilujeme u dětí sebedůvěru
podporujeme u dětí aktivitu a vlastní iniciativu

3. Kompetence komunikativní
vedeme děti k respektování pravidel vzájemné komunikace verbální i neverbální
snaţíme se o klidné, srozumitelné a smysluplné vyjadřování
vedeme děti k osvojení pravidel dialogu
poskytujeme dětem dostatek obrázků, tištěného materiálu a audio- video záznamů, PC
osvojujeme u dětí komunikační formy – přednes, hry, komunikační kruh
posilujeme u dětí schopnost vyjádření svých pocitů a proţitků různými prostředky – řečovými, výtvarnými, hudebními,
dramatickými
uplatňujeme při vyučování prezentaci ţáků a jejich výsledků

4. Kompetence sociální a personální
vedeme děti k sebepoznávání, ke vzájemnému poznávání pomocí soutěţí a her
dbáme na dodrţování pravidel práce ve třídě, pro skupinu i samostatnou práci a respektovat je
učíme se rozpoznávat nevhodné, rizikové či neţádoucí chování
dbáme na respektování pravidel učených školním řádem a společenskými normami
vytváříme u dětí správné vzorce prosocionálního chování
vytváříme u ţáků dovednost přijmout kladné i záporné hodnocení
5. Kompetence činnostní a občanské
dbáme na osvojení pracovních návyků při všech manuálních činnostech
seznamujeme dětí se zacházením s pracovními nástroji, materiály
nacvičujeme jednotlivé pracovní postupy
motivujeme ţáky k práci a pozitivně hodnotíme kaţdý krok
dodrţujeme zásady psychohygieny zařazením relaxačních a tělovýchovných chvilek
podporujeme snahu o dokončení výrobku

seznamujeme ţáky s různými profesemi
zúčastňuje se ekologicky zaměřených činností, vedeme děti k ochraně přírody
vedeme děti ke znalostem o vlastním těle, o zdravém ţivotním stylu a podpoře svého zdraví
nacvičujeme chování v různých situacích
vedeme děti k pochopení základních práv a povinností občanů rozhovorem

MĚSÍC: ZÁŘÍ
Téma: Moje třída - kamarádi
Podtémata: 1. Poprvé v PT, adaptace
2. Já a moji kamarádi
3. Já a moje rodina
4. Denní reţim
Vzdělávací oblast
Dítě a
jeho tělo

Vzdělávací cíl

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Rozvoj psychické a
fyzické zdatnosti

Přizpůsobení se školnímu reţimu
Pravidla chování (poděkování,
pozdrav, hygienické návyky)

Zvládat sebeobsluhu a
základní hygienická
pravidla a návyky

Neomezovat
samostatnost a
respektovat
individuální potřeby
dítěte

Tv
Nácvik správného drţení těla
Rozvíjení základních pohybových
dovedností
Dechová a uvolňovací cvičení – hry ve
skupině, nápodoba

Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti
hrubé a jemné
motoriky

Hv
Vytleskávat jednoduchý rytmus
Vyjadřování hudby pohybem –
nápodoba, poslech

Zvládat chůzi v prostoru a
správné drţení těla
Umět napodobit
jednoduché pohyby
Osvojit si techniku
správného dýchání
Dokázat vytleskat rytmus
Vyjádřit pohybem danou
melodii

Znalost osobních a
zdravotních problémů
dítěte

Poskytovat vlídné,
laskavé, vstřícné a
přátelské prostředí
s dostatkem lásky a
empatie

Vzdělávací cíl
Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Rizika

Vv, Pv
Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti
jemné motoriky

Dítě a jeho psychika

Výstup

Rozvoj pozitivních citů
dítěte ve vztahu k sobě a
okolí

Pracovní a konstrukční činnosti
k rozvoji jemné motoriky –
manipulační hry a cvičení

Ovládat koordinaci ruky a
oka
Osvojovat si techniky pro
rozvoj jemné motoriky

Dostatečně oceňovat,
chválit

Soustředit se na hru nebo vykonávaný
úkol

Být citlivý ke vztahu
k rodině, ke kamarádovi
Odloučit se na určitou
dobu od rodičů

Poskytovat dítěti
dostatek porozumění

Naučit se zpaměti krátké
texty, porozumět
slyšenému
Správně vyslovovat,
ovládat dech, tempo a
intonaci

Neposkytovat špatný
jazykový vzor
Poskytovat dostatek
motivace k vlastnímu
vyjádření

KSHN

Rv-Rp
Rodina, poznání kamarádi
(rozhovor)
Získávání kladného vztahu ke škole

Rozvoj komunikačních
dovedností a
kultivovaného projevu

Rv-JKo
Přednes básní, poslech pohádek
Péče o správnou intonaci a výraznost
hlasu a plynulé řeči (práce ve skupině i
individuální)
- artikulační, řečové, sluchové a
rytmické cvičení a hry
Rv-Rp

Popsat skutečnou situaci i
podle obrazového
materiálu

Vytvoření časových představ (ráno,
poledne, večer) – obrazová osnova

R

Hodnotit ţáka
s přihlédnutím k jeho
moţnostem a
schopnostem

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Vv
Osvojení dovedností,
které předcházejí psaní

Rozvoj tvořivosti,
řešení problémů a
radost z objevování

Vytváření základních dovedností –
práce s tuţkou – grafomotorická
cvičení
Seznámení s výtvarnými technikami
a materiálem
Rv-Mp
Prostorové pojmy a souvislosti –
vyhledávání stejných tvarů a
pojmenovávání

Pv
Stavba z kostek, konstrukční činnosti
a nalepování tvarů na dané téma
Osvojení základních
dovedností potřebných
pro práci na PC

Dítě a ten druhý

Rozvíjet jemnou
motoriku a dovednosti
potřebné k výuce psané

Poznat a správě
pojmenovat
geometrické tvary

Pod dohledem plnit
zadaný úkol

Pv
Zařadit do manuálních činností i
základy pro jednoduchou obsluhu
práce na PC

Zvládnout jednoduché
dovednosti pro práci na
PC

Zachovat pravidla chování
(poděkovat..)

Komunikovat vhodným
způsobem
Překonat stud

Správné drţení psacího
náčiní nejen u
leváků – tuţka,
pastelka, křída
Poskytovat dítěti
dostatek příleţitosti
k samostatným
projevům
Neomezovat
moţnosti dítěte

Respektovat
individuální tempo
ţáka

KSHV
Rozvoj schopností a
dovedností důleţitých
pro navazování a
rozvíjení vztahů dítěte
k druhým lidem

Důstojné jednání,
neponiţovat,
nezesměšňovat

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a ten druhý

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Rv-JKo
Rozvoj schopností a
dovedností důleţitých
pro navazování a
rozvíjení vztahů dítěte
k druhým lidem

Znát své jméno a příjmení, bydliště,
jména rodičů, sourozenců
Kontakt s cizí osobou

Respektovat osobní
odlišnosti
Dbát na bezpečnost při
styku s cizí osobou
(bránit se projevům
násilí, šikany,
ubliţování a
poniţování)

Rv-Mp
Počet členů v rodině, tvorba počtu,
skupin dle zadání
Matematické pojmy a číselná řada
(velký, malý, nejmenší, větší, menší)
– didaktické hry, stavebnice, obrázky

Vytváření prosociálního
chování a postojů k
druhému

Rv-Rp, Tv
Chování ve škole
Dodrţování herních pravidel
Seznámení se s prostředím
tělocvičny a bezpečnosti při hře a
cvičení

Podpora dětského
přátelství,
dostatečný respekt

Poskytovat dostatek
podnětů a aktivit
Osvojit si základní
matematické pojmy a
základní prvky
numerace v oboru
přirozených čísel

Dodrţovat dohodnutá
pravidla práce ve
skupině
Vnímat pravidla hry,
být ohleduplný a
dokázat se přizpůsobit
ostatním dětem

Dostatečné věnování
pozornosti při
řešení vzájemných
dětských sporů a
konfliktů

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a ten druhý

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Rv-JKo
Rozvoj interaktivních a
komunikativních
dovedností

Obohacování slovní zásoby,
rozhovor na dané téma, vedení
dialogu, říkanky

Hv, Tv, Vv
Neverbální komunikace, rytmizace
(pantomima, mimika) – hry,
výtvarné ztvárnění lidské postavy
Pohybové a hudební činnosti ve
skupině
Dítě a ten druhý

Vyjadřovat samostatně
a smysluplně
myšlenky, umět
odpovídat na otázky

Respektovat
individuální potřeby
dítěte – zdravotní
stav a tempo

Osvojit si techniky
neverbální komunikace

KSHN
Vytváření podvědomí o
mezilidských a
morálních hodnotách

Vytváření základů
estetického vztahu ke
světu, ţivotu, kultuře a
umění

Podporovat vznik nových přátelství

Všímat si nevhodné
komunikace a jednání
mezi dětmi

Utvořit základní
dětskou představu o
tom, co je špatné,
co se smí a co
nesmí (nelhat,
nebrat cizí věci,
neposmívat se,
neubliţovat)

Vv
Znázornění lidských postav ve stoje i
v pohybu – pozorování, obkreslování

Seznámit se a osvojit si
některé výtvarné
techniky

Vytvořit dostatek
příleţitostí k rozvoji
uměleckých
dovedností

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Hv, Tv
Vytváření základů
estetického vztahu ke
světu, ţivotu, kultuře a
umění

Obohacování dětské zásoby o nové
hudebně pohybové hry a tanečky
Reagování na předehru písniček

Vytvořit a vést k
estetickému vztahu ke
kultuře a umění

Pv
Pouţívání techniky stříhání,
mačkání, přehýbání papíru
Rv-JKo
Poslech tématicky zaměřených
pohádek
Dítě a svět

Vnímat svoje okolí,
vyjadřovat vlastní
představy pomocí
různých dovedností,
manuálních činností
a technik (kreslit,
modelovat, stříhat,
skládat z papíru)
Neironizovat a
znevaţovat úsilí
dítěte

KSHV
Vytváření vztahu
k místu a prostředí, ve
kterém dítě ţije

Osvojení jednoduchých lidských
činností (umývat ruce, před jídlem a
po WC, kapesníky, úklid hraček)

Mít povědomí o
významu ţivotního
prostředí pro člověka

Seznamování s prostředím školy,
třídy a dalšími prostory na škole –
pozorování, obrázky a exkurze

Znát jednotlivé části
budovy a umět se ve
škole orientovat

Rv-Rp

Poskytovat prostředí
přehledné, upravené
a uspořádané
s přiměřeným
mnoţstvím hraček a
věcí, nezahlcovat je
podněty

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a svět

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Vv, Pv
Vytváření vztahu
k místu a prostředí, ve
kterém dítě ţije

Výtvarně zachytit své znalosti
z prostředí (domov, škola), vyuţití
různých technik, lepení, stříhání,
koláţ
Seznamovat se s produkty zahrady a
školního pozemku
Pv, Vv

Osvojení jednoduchých
poznatků o světě a
ţivotě

Aktivní spoluúčast při péči o
prostředí třídy
Motivované hravé aktivity (ekologie)

Seznámit se a osvojit si
další pracovní a
výtvarné techniky

Nabízet rozmanitou
řadu činností,

Poukázat na činnosti,
kterými člověk
ovlivňuje své zdraví a
ţivotní prostředí

Dávat dostatečně
vhodné a přiměřené
otázky, pravdivé
odpovědi pro
otázky dětí

MĚSÍC: ŘÍJEN
Téma: Barvy podzimu
Podtémata: 1. Barvy přírody
2. Plody na zahrádce
3. Plody v lesoparku
4. Návštěva lesa
Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Rozvoj pohybových
dovedností a
fyzické zdatnosti

Osvojení si poznatků o
těle, zdraví a vytváření
zdravých ţivotních
návyků

Rozvoj a vyuţívání
všech zvyků

Rozvoj hygienických návyků,
udrţovat čistotu a pořádek
Seznamování s péčí o tělesnou
čistotu a zdraví

Tv
Dbát na správné drţení těla (házení,
chytání, podávání, chůze, běh,
výstup a sestup)
Hry druţstev, skupinové hry a
soutěţe

Rv-Rp
Ovoce a zelenina, ochutnávka,
obrázky, výstavka
Poznávání ovoce a zeleniny pomocí
smyslových orgánů

Zvládat sebeobsluhu a
základní hygienické
návyky

Rozlišit, co zdraví škodí
a co prospívá

Poznat pomocí
smyslových orgánů
rozdíl

Respektovat
individuální potřeby
dítěte a mít znalost
o osobních a
zdravotních
problémech
Znalost osobních a
zdravotních
problémů dítěte

Respektovat rozdílné
smyslové
předpoklady

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Rozvoj
komunikativních
dovedností verbálních a
neverbálních a
kultivovaného projevu

Přijatelnou formou komunikovat
Soustředit se na vykonávaný úkol a
ničím jiným se nezabývat

Udrţet pozornosti
Dodrţovat pravidla
komunikace

Pomocí obrázků a předmětů řešit
jednoduchý problém (rytmizace –
počet slabik)
Prohlubování správné jazykové
výslovnosti podle mluveného vzoru
učitelky
Básně, přednes, poslech pohádek,
dramatizace
Procvičování hlásek ve slovech
(sykavky)

Učit se nová slova
vyslovovat, obohacovat
vlastní slovní zásobu a a
umět je pouţívat

Vyvarovat se
spěchu při
samostatných
řečových projevech
ţáka

Rv-JKo
Rozvoj řečových a
jazykových dovedností

Dostatečně děti
motivovat v jejich
sebevyjádření a
sebeuplatnění

Hv
Napodobování zvuků – zvířátek

Vv
Osvojení dovedností
předcházející psaní

Grafomotorická cvičení
Koordinace zraku a ruky, kreslení
křídou na tabuli

Vnímat rozdílnost
hlásek pomocí sluchu

Rozlišovat a zvládat
různé druhy čar

Poskytovat dostatek
podnětů a aktivit
estetického vnímání
a vyjadřování
Správný úchop
tuţky, pastelky u
leváků

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika
Rozvoj tvořivosti a
tvořivého
sebevyjadřování,
kultivace mravního i
estetického cítění a
proţívání

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Rv-Rp, Vv, Hv, Pv
Rozlišovat barvy, lesní plody, plody
ze zahrádek – hry, obrázky
Postupné vyjadřování časových
představ (roční období), hra
s barvou, nalepování, modelování,
přírodniny
Seznámení s volně ţijícími zvířaty –
ukázka z vyprávění, rozhovor,
dramatizace, přednes básně,
vyhledávání a přiřazování obrázků
Písně o zvířátkách, nácvik hry na
jednoduché hudební nástroje
Dechová a artikulační cvičení
Hry s korálky, koordinace rukou a
oka

Rv–Rp
Pěstovat kladný vztah ke zvířatům
Les - příroda, ochrana přírody - beseda,
vycházka, pozorování, hry a dramatizace

Výstup
Vyjadřovat samostatně
a smysluplně myšlenky
a úsudky
Popsat situaci podle
obrazného materiálu i
podle skutečnosti
Dokázat najít obrázek
jmenovaného zvířete
Reprodukovat písničky,
říkanky, pohádky

Vytvářet a podporovat u
dětí kladný vztah
k přírodě

Rizika
Nabídnout přístup
k dětským
časopisům a ke
knihám
Dostatečně
oceňovat a chválit
Činnosti
dokončovat
v individuálním
tempu

Vytvářet vstřícné a
přátelské prostředí
s dostatkem lásky a
empatie

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Rv-Mp

Řešení jednoduchých
problémů

V dané skupině prvků upevňovat
počet a tvořit číselnou řadu do 2
Vytvářet skupiny předmětů na
základě společných prvků (práce
s přírodninami)

Výstup
Popsat a správně uţívat
matematické pojmy a
znalosti

Rizika
Nalézat rozmanitou
řadu činností a
nepouţívat
abstraktní pojmy

Pv
Osvojení základních
dovedností potřebných
pro práci na PC
Dítě a ten druhý

Zařadit do manuálních činností
základy pro jednoduchou obsluhu
práce na PC

Zvládnout jednoduché
dovednosti pro práci na
PC

Respektovat
individuální tempo
ţáka

KSHN
Posilování
prosociálního chování
ve vztahu k druhému

Dítě a společnost

Navazovat sociální vztahy
Porozumět běţným pokynům,
podřídit se jim
Dovede jednat se spoluţáky a
poţádat o pomoc dospělého
Uznává autoritu dospělého

Dodrţovat společenská
pravidla chování

Neposkytovat
špatný vzor chování
Poskytovat dostatek
porozumění
Podpora dětského
přátelství

Postupně prohlubovat základní
pravidla chování a jednání
(naslouchat, nevykřikovat)

Dodrţovat pravidla
společenského chování
a jednání

Odmítat neţádoucí
chování

KSHN
Rozvoj kulturně
estetických dovedností

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Rozvoj kulturně
estetických dovedností

Podřídit se práci v kolektivu

Vytvářet kolektivní
cítění

Pochopit, ţe kaţdý
má svou roli
v kolektivu, podle
které je třeba se
chovat

Aktivně se zapojovat do
společné konverzace
Vypravovat o svých
zkušenostech

Dostatek příleţitostí
k rozvoji
dovedností

Hv
Umoţňovat dětem doprovázet zpěv
hrou na hudební nástroje
- Orfeova metoda

Rv-JKo
Dovednosti při manipulaci a hry
s loutkou a maňáskem
Aktivizovat slovník dětí při
vyprávění pohádek - dramatizace
Seznámení s lidovými říkadly –
knihy, obrázky
Tv
Rytmizace a pohyb

Dítě a svět

Rozvíjet u dětí citovou
vazbu ke kultuře a
umění

Nabízet rozmanitou
a pestrou řadu
činností

KSHN
Osvojení si poznatků a
dovedností chránících
před nebezpečnými
vlivy prostředí

Pomáhat dětem, které to potřebují,
neubliţovat si navzájem
Mít povědomí o tom, co je dobré a
co je špatné

Vytvářet pozitivní vztah
mezi dětmi

Odmítat společensky a
ekologicky
nevhodné chování

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a svět

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Rv–Rp
Osvojení si poznatků a
dovedností chránících
před nebezpečnými
vlivy prostředí

Upozorňovat na význam lesa a
zvířat pro lidi a vytvářet základy
k ochraně přírody a ţivotního
prostředí (ţivot zvířat v lese, změny
v přírodě – podzim) – videoukázky,
obrázky, pozorování

Vytvářet kladný vztah k
přírodě

Odmítat společensky a
ekologicky
nevhodné chování

MĚSÍC: LISTOPAD
Téma: Bude zima
Podtémata: 1. Podzimní počasí
2. Hračky
3. Co děláme celý den
4. Přišla zima
Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Osvojení si poznatků o
pojmu zdraví a jeho
ochraně

Samostatně se oblékat a udrţovat
čistotu oděvu - formou sociálních her

Zvládnout
jednoduchou
sebeobsluhu

Znalost osobních a
zdravotních problémů
dítěte

Poznat rozdíl mezi
zdravou a nezdravou
výţivou
Dokázat vysvětlit
pojem zdraví

Poskytnout dostatek
informací k tématu

Rv–Rp
Osvojení si věku
přiměřených
praktických dovedností
důleţitých k podpoře
zdraví

Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti
hrubé a jemné
motoriky

Pojem zdraví, zdravá výţiva,
ekologické povědomí beseda, rozhovor

Tv
Posilovací cviky, závodivé hry
Chůze a běh, překáţky, schody,
lavičky

Zvládnout poznatky o
prospěšnosti cvičení

Respektovat
individuální potřeby
dítěte

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Rozvoj řečových
znalostí a jazykových
dovedností

Porozumět běţným pokynům, podřídit
se jim

Správně pochopit
zadaný pokyn a uznávat
autoritu

Rozšiřování slovní zásoby pomocí
dramatizace pohádek
Individuálně procvičovat výslovnost
hlásek ve slovech – pomocí her
Podporovat dítě v komunikačním
projevu, tvoření vět k obrázkům
daného tématu

Popsat situaci podle
obrazového materiálu
Učit se nová slova a
aktivně je pouţívat
Správně vyslovovat,
ovládat intonaci

Rv-JKo

Vv
Osvojení dovedností
předcházející psaní

Rozlišování čar a vlnovek (různé
druhy čar a jejich psaní)
Motivovat děti ke grafickému
znázornění pomocí proţitku, poslechu
a ukázky

Osvojit si psaní čar a
vlnovek (podobnosti a
odlišnosti)

Poskytnout vhodné
vzory pedagogů
Poskytnout vlídné a
přátelské prostředí
Přiměřeně hodnotit,
dostatečně chválit
Vyvarovat se spěchu,
odstranit spěch a
napětí
Poskytnout dostatek
podnětů a aktivit,
příleţitostí
k samostatným
řečovým projevům
Dbát na správné
drţení tuţky
Činnost dokončovat v
individuálním tempu,
dostatečně je
motivovat

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Rv-Rp
Rozvíjet schopnost
dítěte pojmenovávat
prostorové a časové
pojmy

Elementární časové pojmy a
souvislosti - zima, ráno, poledne,
večer

Dokázat vysvětlit
časové a prostorové
pojmy

Rv-Mp
Orientace v prostoru – L, P
- námětové hry a činnosti
Třídění předmětů a hraček a vytváření
soubor o daném počtu

Vytvářet soubory
daného počtu
Dokázat se orientovat v
prostoru

Dostatečná motivace
k sebeuplatnění u
sebevyjádření dětí
Rozvíjení schopnosti
samostatně pracovat
s informacemi
Nabídnout správný
vzor

Vytváření správných
pracovních návyků
Rozvoj tvořivosti a
pozitivního vztahu
k intelektuálním
činnostem

Pv
Šetrné zacházení s hračkami, dávat je
na své místo

Vv, Pv
Podzimní malování, materiálový tisk,
práce s přírodninami, navlékání
korálků

Šetrně zacházet
s hračkou

Osvojit si práci
s netradičním
materiálem

Dostatek podnětů a
estetických aktivit
Neautoritativní vedení

Hv
Melodizace říkadel, zpěv písní,
doprovod na hudební nástroje

Osvojení základních
dovedností potřebných
pro práci na PC

Pv
Zařadit do manuálních činností i základy
pro jednoduchou obsluhu práce na PC

Uvědomit si proţitky
z estetických a
tvořivých aktivit
Zvládnout jednoduché
dovednosti pro práci na
PC

Respektovat
individuální tempo
dítěte

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a ten druhý

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Osvojení základních
sociálních vztahů mezi
dětmi a učitelem,
pravidel společenského
chování

Dítě a společnost

Navazovat sociální vztahy,
zachovávat pravidla společenského
chování (neskákat do hovoru)

Osvojit si základní
pravidla společenského
chování, komunikovat
vhodným způsobem

Pozitivní vzor
pedagoga
Podpora dětského
přátelství

Soustředit se na hru nebo vykonávaný
úkol, nezabývat se ničím jiným

Dokázat se soustředit
na daný úkol

Neposkytovat
nadměrné mnoţství
podnětů a informací

Přeskoky, převaly
Vyjádřit náladu pohybem
Rozlišovat náladu písní - poslech

Zvládnout přeskoky a
přelezy
Dokázat vyjádřit hudbu
pohybem

KSHV
Osvojení základních
pohybových dovedností
Tv, Hv

Pv
Rozvoj manuální
zručnosti a jemné
motoriky
Rozvoj kulturně
estetických dovedností a
estetického vztahu ke
světu, ţivotu, kultuře a
umění

Provlékání korálků, stříhání, lepení

Osvojit si další
manuální dovednosti

Poskytovat dostatek
manuálních aktivit

Soustředit se na poslech
pohádky, pochopit text
Chápat souvislosti a
zapojovat se do
komunikace

Dokončování činnosti
v individuálním tempu

Rv-JKo
Poslech četby – přibliţování proměny
přírody v souvislosti s roční dobou,
ukázky v knize, přiřazování obrázků

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Vv
Rozvoj kulturně estetických
dovedností a estetického
vztahu ke světu, ţivotu,
kultuře a umění

Dítě a svět

Tématicky zaměřené výtvarné
činnosti

Rozvíjet u dětí estetické
cítění

Dostatek příleţitostí
k rozvoji uměleckých
dovedností a vytváření
estetického vztahu
k umění a kultuře

Mít ekologické
povědomí a váţit si
svého zdraví

Poskytovat vhodný
příklad chování
dospělých
Poukazovat na ţádoucí
ekologické postoje

KSHN
Osvojení dovedností
potřebných pro
spoluvytváření zdravého
a bezpečného prostředí
Osvojování
jednoduchých poznatků
o světě

Pěstovat samostatnost k péči o své
zdraví, vytvářet povědomí o významu
ţivotního prostředí

Rv-Rp
Rozlišovat různé druhy materiálu hádanky
Rozvíjet schopnost šetrně zacházet
s hračkami, hry
Počasí – seznámení s počasím, které
pozorujeme, zakreslování pomocí
značek

Rozpoznat různé druhy
materiálů a osvojit si
šetrné zacházení s nimi
Znát základní
pojmenování a formy
počasí, umět je zakreslit
Dbát o čistotu a
estetický vzhled třídy

Pv
Podílí se na výzdobě a údrţbě třídy,
chodby, šaten

Nabízet rozmanitou
řadu činností
Nepouţívat abstraktní
pojmy

Upravené a pestré
prostředí

MĚSÍC: PROSINEC
Téma: Vánoční čas
Podtémata: 1. Přijde k nám Mikuláš
2. Vánoční svátky
3. Vánoční dárky
Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Osvojovat si pravidla
práce ve skupině,
respektovat práci
druhých

Zapojovat se do činnosti ve třídě

Respektovat pravidla
skupinové práce

Respektovat práci
druhých

Překáţková dráha
Soutěţe a hry s mikulášskou
tématikou

Zdokonalit pohybové
dovednosti a
kolektivní cítění

Respektovat práci
druhých

Tv
Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti
jemné a hrubé motoriky

Rozvoj a uţívání všech
smyslů

Tv, Hv
Pohybové znázornění melodie,
zrakovým vnímáním sledovat cestu
Hry a písně s vánoční tématikou,
besídka

Zdokonalit smyslové
vnímání ve spojení s
pohybem

Nezahlcovat děti
větším počtem
podnětů
Vhodná motivace
vedoucí
k sebeuplatnění a
k seberealizaci

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Tv
Dbát na bezpečnost při
hrách

Dítě a jeho psychika

Při pohybových hrách dbát na
bezpečnost svojí i ostatních

Dbát na bezpečnost
svoji i kamarádů

Poskytnout vhodné
vzory pedagogů¨
Nerizikové chování

Pochopení souvislostí s tématem
Vánoc – rozhovory, besedy

Chápat souvislosti k
tématu

Pochopit, ţe všichni
lidé mají stejnou
hodnotu, respektovat
osobní odlišnosti

KSHN
Pochopit základní
pojmy a souvislosti
mezi nimi

Rv – JKo
Rozvoj řečových
schopností a
jazykových
komunikativních
dovedností

Osvojení některých
dovedností, které
předcházejí čtení,
psaní, rozvoj zájmu o
psanou podobu jazyka

Vánoční svátky – vztahy mezi lidmi rozhovor
Obohacování dětského slovníku
(lidové tradice)
Rytmizace říkadel, básní s vánoční
tématikou
Seznamování s dětským časopisem,
orientace v něm
Seznamování s četbou na
pokračování - poslech

Vv, Pv
Pozorování obrázků a cvičení,
pozorovací schopnosti
Seznamovat se s různými
výtvarnými a pracovními technikami
– vytrhávání

Vést dítě ke správné
výslovnosti, hlasitosti
a správnému tempu,
dialogu
Připravit děti na
analyticko –
syntetické činnosti rytmizace
Vytvářet pozitivní
vztah k časopisům
Osvojit si nové
výtvarné techniky
Udrţet delší pozornost
a soustředit se na práci

Neposkytovat špatný
jazykový vzor
Nezahlcovat podněty
Poskytovat dostatek
příleţitostí
k samostatným
řečovým projevům
Dostatečně věnovat
pozornost
k estetickému
vnímání
Vyvarovat se spěchu

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Rv-Mp
Rozvoj tvořivosti a
smyslového vnímání

Rozlišování některých číslic a
geometrických tvarů (labyrinty –
hry, skládačky)
Pouţívání čísel k vyjádření počtu a
velikosti (čís. obor 1-3, velké, malé,
nejmenší)
Hv
Rozlišování a určování různých
zvuků hudebních nástrojů

Osvojení základních
dovedností potřebných
pro práci na PC

Posilování přirozených
poznávacích citů
(zájem, zvídavost,
radost z objevování)

Pv
Zařadit do manuálních činností i základy
pro jednoduchou obsluhu práce na
PC

Vv, Pv
Hra s papírem – experimentování
s různým materiálem – koláţe
s vánoční tématikou
Práce s lepidlem, nůţkami –
vystřihování, nalepování, skládání –
masky

Poznat číslice
Rozlišit geometrické
tvary
Umět přiřadit číslici –
počet, mnoţství

Poskytovat dostatek
podnětů a aktivit

Poznat různé zvuky

Respektovat
individuální smyslové
předpoklady dítěte

Zvládnout jednoduché
dovednosti pro práci
na PC

Osvojit si vědomosti o
netradičních
výtvarných a
pracovních technikách
Zdokonalovat se v
práci s různým
materiálem a nůţkami

Respektovat individuální
tempo dítěte

Ocenit úsilí a úspěch
Nalézat rozmanitou
řadu činností a aktivit

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Rizika

Rv-Rp
Rozvoj pozitivních citů
dítěte ve vztahu k sobě
(sebedůvěra,
uvědomování si vlastní
identity), vytvářet a
rozvíjet citové vztahy k
okolí

Dítě a ten druhý

Výstup

ní
Vytváření prosociálního
chování a postojů
k druhému

Posilovat a prohlubovat citový vztah
k rodině
Seznamovat děti s lidovými
tradicemi a národními zvyky
- sociální hry, obrázky,
rozhovor

KSHN
Porozumět běţným pokynům, podřídit se
jim
Mít povědomí o tom, co je dobré a co
špatné

Osvojit si poznatky z
lidových tradic
Posilovat citový vztah
k rodině

Dostatečně děti
motivovat
k sebevyjádření,
sebeuplatnění

Rozumět běţným
pokynům
Uznat autoritu
dospělých

Poskytovat vhodné
vzory, chování
pedagogů
Neautoritativní
vedení
Jednoznačné
formulování pravidel
ve vztahu k druhé
osobě

Rv-Rp
Rozvoj interaktivních a
komunikativních dovedností

Rozvíjet dovednost, vyjádřit přání,
potřebu – vysvětlení pojmů Vánoce,
Betlém, Jeţíšek
- rozhovor, vycházka, ukázky
Vv, Pv
Dekorativní práce – vyuţívání
příleţitostí k uplatnění činností, které
zlepšují manuální zručnost, činnosti na
dané téma

Respektovat pravidla
komunikace
Dokázat vysvětlit dané
pojmy
Rozvíjet manuální
zručnost

Dostatek příleţitostí
k rozvoji dovedností

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Rozvíjení základních
kulturně společenských
postojů, návyků,
dovedností a vytvářet
povědomí o mezilidských
a morálních hodnotách

Zachovávat pravidla chování
(poděkovat, omluvit se, neskákat do
hovoru)

Rv-Rp

Respektovat pravidla
společenského chování

Utvořit základní dětskou
představu, co se smí a co
se nesmí (neposmívat se
druhým, neubliţovat si)

Vytvořit pozitivní vztah
k naší vlasti, městu

Vnímat své okolí a
podporovat základní
vztah ke světu, k městu

Rozvíjet poznatky o vhodném
společenském chování ve městě, ve
společnosti, na výletě apod.
prostřednictvím poslechu, vyprávění,
vycházky
Vytváření poznatků o
významu práce

Dodrţovat pravidla
bezpečnosti

Rozvíjet estetické a
tvořivé aktivity
obohacující citový
ţivot dítěte

Poskytovat přátelské
prostředí s dostatkem
lásky a empatie

Pv
Jednoduché pracovní úkony – pečeme
vánoční cukroví

Rozvoj kulturně
estetických dovedností
(slovesných, hudebních,
dramatických)

Zvládnout jednoduché
pracovní úkony

Rv-JKo, Hv, Vv, Tv
Nenásilně zapojovat děti do
společenských aktivit – vánoční
besídka, rozhovor
Orientace v proslovu, tanečky a písně,
pohyb podle pokynů
Poslech vánoční hudby, vánočních
písniček
V hudebně pěveckých činnostech
vystihnout proţitky dětí
Poslech pohádek s vánoční tématikou,
zapojení fantazie

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a svět

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Vytváření vztahu
k místu a prostředí, kde
dítě ţije

Samostatně se oblékat, svlékat
Umývat si ruce po pouţití WC

Zvládnout základní
hygienické návyky

Rv-Rp
Vést děti k tomu, aby si váţily
prostředí, kde ţijí – vánoční
atmosféra – rodina
Prohlubovat znalosti o přírodních
jevech (počasí, změny v přírodě)

Posilovat pozitivní
vztah k rodině
Porozumět změnám v
přírodě

Respektovat
individuální zdravotní
a psychický stav
dítěte
Dokončit činnosti
v individuálním
tempu
Nepouţívat abstraktní
pojmy
Dávat pravdivé
odpovědi na otázky
dětí

MĚSÍC: LEDEN
Téma: Zimní radovánky
Podtémata: 1. Zima
2. Já a moje tělo
3. U lékaře
4. Naše škola
Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Pouţívat kapesník, udrţovat si
v čistotě svůj oděv

Dbát na dodrţování
hygienických návyků

Vhodný vzor
pedagoga

Péče o zdraví
Pojmenování částí těla - obrazová
osnova, rozhovor, beseda

Osvojit si poznatky o svém
těle a o péči o něm

Respektovat
individuální potřeby
dítěte

Rozvíjení základních pohybových
dovedností, hry ve sněhu
Hry s míčem – házení na cíl

Zvládnout pohybové
dovednosti, dodrţování
bezpečnostních pravidel

Rozvoj sluchového vnímání
analyticko – syntetická cvičení -práce
s písní, orchestr, poslech

Zdokonalit uţívání smyslů

KSHN
Osvojení si poznatků o
lidském těle, ochrana
osobního zdraví
Rv-Rp

Tv
Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti hrubé a
jemné motoriky, uţívání a
rozvoj všech smyslů

Hv

Vv
Obkreslování s cílem nácviku
opisování z tabule

Poskytovat dostatek
elementárních
informací o lidském
těle
Respektovat rozdílné
somatické a
smyslové
předpoklady

Zdokonalit koordinaci
rukou a zraku

Neomezovat
samostatnost dítěte

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo
Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti
jemné motoriky
Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Vv, Pv
Pouţívání různých materiálů, práce
s nůţkami, mačkání, nalepování,
vystřihování

Výstup

Rizika

Osvojovat si techniky pro
rozvoj jemné motoriky

Dostatečně oceňovat,
chválit

Upevňovat sociální
vztahy a formy
komunikace

Neposkytovat špatný
jazykový vzor

KSHV
Rozvoj řečových
schopností a jazykových
dovedností

Navazovat sociální vztahy, přijatelnou
formou komunikovat
Rv-JKo
Motivace ke čtení, tvoření vět
k obrázkům
Memorování pohádek, básniček,
říkadel
Vedení dětí k souvislému vyjadřování
a postupnému reprodukování poslech,
sledování TV, stolní hry

Zvládat správnou
výslovnost, popsat situaci
podle obrazového
materiálu
Naučit se reprodukovat
říkanky, básničky,
pohádky

Poskytovat dostatek
příleţitostí
k samostatným
řečovým projevům
Dostatečně děti
motivovat
Poskytovat různé
aktivity

Příroda kolem nás – zima
rozhovor, vycházka, hry na
sněhu

Být citlivý ve vztahu
k ţivým bytostem a
věcem - moje tělo,
příroda

Nezahlcovat podněty
a informacemi bez
rozvíjení schopností
s nimi samostatně
pracovat

Rv-Rp

Osvojení dovedností
předcházející psaní

Vv
Rozvoj koordinace zraku a ruky grafomotorická cvičení
Výtvarné znázornění tématu

Osvojit si správný úchop
tuţky, štětce

Dbát na správné
drţení tuţky nejen u
leváků

Dítě a jeho
psychika Vzděláv
ací oblast
Vzdělávací oblast
Dítě a jeho psychika

Vzdělávací cíl

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Rv-Mp
Rozvoj tvořivosti, řešení
problémů a radost z
objevování

Prostorové pojmy a souvislosti – levá,
pravá
Matematické a číselné pojmy -číselná
řada do 3, skládanky, hry, maňásek

Zvládat orientaci
v prostoru a osvojit si
matematické pojmy

Nepouţívat
abstraktní pojmy
Nepředávat hotové
poznatky
Vyvarovat se spěchu

Orientace v dětských časopisech,
v encyklopediích
Zařazování TV pořadů pro děti,
videonahrávek

Dokázat vyhledat
potřebné informace a
umět s nimi dále pracovat

Nabídnout
neomezený přístup
ke knihám a
časopisům

Zvládnout jednoduché
dovednosti pro práci na
PC

Neomezovat
moţnosti dítěte

Navazovat kontakty
s dospělými a dětmi

Důstojné jednání,
dostatečný respekt
Podpora dětského
přátelství

Rv-JKo

Pv
Osvojení základních
dovedností potřebných pro
práci na PC
Dítě a ten druhý

Zařazení do manuálních činností i
základy pro jednoduchou obsluhu
práce na PC

KSHN
Ochrana osobního
soukromí a bezpečí ve
vztazích s dalšími dětmi a
dospělými

Pomáhat dětem, které to potřebují,
neubliţovat si navzájem

Rv-Rp
Ochrana osobního bezpečí, vztahy
mezi oběma pohlavími

Chovat se citlivě a
ohleduplně, umět
nabídnout pomoc, dbát o
své bezpečí

Dostatečné věnování
pozornosti při řešení
dětských konfliktů

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Rozvoj základních
kulturně společenských
postojů, návyků a
dovedností dítěte

Váţit si práce druhých, zvykat si na
přiměřené ocenění výkonu

Rv-Rp
Ukázka učební hodiny v 1. tř. ZŠ exkurze, beseda

Rozvoj schopnosti ţít ve
společenství ostatních lidí,
spolupracovat,
spolupodílet se a
přináleţet k tomuto
společenství

Osvojit si návyky
společenského chování
Pochopit, ţe kaţdý má ve
společnosti své místo,
utvořit základní
představu o povinnostech
budoucího ţáka
Dokázat vyjmenovat
různé profese

Rv-Rp
Profese dospělých - didaktické,
sociální a tvořivé hry
Společné řešení zadaných úkolů

Zvládat jednoduché
pracovní úkony

Pv
Upevňování kladného vztahu k práci a
udrţování vzhledu třídy - společné
činnosti

Dostatečně oceňovat
a přiměřeně hodnotit
Odmítat společensky
neţádoucí chování

Podávat dostatek
informací
Dodrţovat pravidla
při hrách a
činnostech
Chovat se slušně a
zdvořile k dospělým
i k dětem, váţit si
jejich práce
Nabízet upravené a
uspořádané prostředí

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a svět

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Vytváření vztahu k místu,
kde ţiji

Cítit zodpovědnost za splnění úkolu

Posilovat kladný vztah
k přírodě, k místu

Ţádoucí ekologické
postoje

Ochrana přírody – vytvářet a
systematicky rozvíjet u dětí
ochranitelský postoj k ţivotnímu
prostředí

Posilovat kladný vztah
k přírodě, k místu

Neohroţující ţivotní
prostředí

Rv-Rp
Rozvoj schopnosti váţit si
ţivota, osvojení
dovedností chránících před
nebezpečnými vlivy
prostředí
Tv
Rozvoj schopnosti váţit si
svého ţivota

Péče o zdraví své i ostatních,
bezpečnost při zimních hrách

Dodrţovat pravidla při
hře a činnostech, jednat
správně a čestně

Poskytovat vhodný
příklad chování
dospělých

MĚSÍC: ÚNOR
Téma: Karneval a pohádkové bytosti
Podtémata: 1. Od pohádky mám klíč
2. Svět plný pohádek
3. Barvy karnevalu
4. Co bude dnes dobrého
Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Obouvat se a vázat kličky bez pomoci

Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti hrubé
a jemné motoriky

Zvládat jednoduché
sebeobsluţné úkony

Respektovat
individuální potřeby
dítěte (osobní tempo)

Tv , Hv
Napodobit jednoduchý pohyb, vyjádřit
hudbu pohybem
Vést k zvládání tanečních prvků a
kroků (krok poskočný, posuvný) –
taneční hry
Rozvoj a uţívání všech
smyslů

Osvojit si jednoduché
taneční kroky

Hv
Rozvíjet sluchové vnímání (zvuky,
tóny) – poslech, sluchové hry

Rozeznat vysoké a nízké
tóny

Respektovat rozdílné
somatické
předpoklady dítěte
Respektovat rozdílné
smyslové
předpoklady dítěte
Rozlišovat, co zdraví
škodí a co prospívá

Rv-Rp
Osvojení si poznatků o
těle a jeho zdraví

Upevňování návyků upevňujících
zdraví (oblečení v zimě)
Péče o zuby

Umět pojmenovat
jednotlivé části oblečení
Vytvořit si povědomí o
svém zdraví

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Tv
Rozvoj psychické a
fyzické zdatnosti

Dítě a jeho psychika

Zvládat cvičení na Tv nářadí
Při pohybových hrách dokázat
zaujmout vědomě roli – výstup,
sestup, přelézt přes překáţky

Zvládat běh přes překáţky
v přírodě i v tělocvičně

Respektovat
individuální potřeby
dítěte (aktuální
zdravotní stav)

KSHN
Rozvoj řečových a
jazykových dovedností

Zachovávat pravidla chování neskákat do hovoru

Rv-JKo
Osvojení říkanek a rytmizace,
vypravování
Rozšiřování slovní zásoby a její
aktivní pouţívání – vyprávění,
poslech, vyhledávání informací
z knih, obrázky

Rozvoj a zpřesňování
pojmového učení

Dodrţovat pravidla
komunikace a
společenského chování

Poskytovat vhodné
vzory chování
pedagogů

Správně vyslovovat slova
a vhodně pouţívat slovní
zásobu
Reprodukovat pohádky

Neposkytovat špatný
jazykový vzor
Poskytovat dostatek
příleţitosti
k samostatným
řečovým projevům

Znát a pojmenovat dny
v týdnu
Rv-Rp
Elementární časové pojmy - dny
v týdnu – rozhovor, hry, popis
obrázků
Rv-Mp
Číselná řada 1 – 4
První, poslední, prostorové pojmy –
didaktické hry, pozorování, ukázka,
práce na PC

Pouţívat správně
matematické a prostorové
pojmy

Dostatek činností,
her a aktivit
vedoucích k
upřesňování pojmů

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Vv
Rozvoj schopností a
dovedností k vyjádření
pocitů, dojmů a proţitků

Rozvíjet schopnost výtvarného
zachycení proţitku - výroba masek,
loutek, dekorativní práce

Mít kladné citové
proţitky z dobře
vykonané práce

Ocenit úsilí a úspěch
dítěte

Vv
Osvojení dovedností,
které předcházejí psaní

„Psané“ – vlnovky, smyčky, kruhy –
grafomotorická cvičení
Práce s omalovánkami
Kreslení a malování na dané náměty

Rozvíjet jemnou motoriku a
dovednosti potřebné
k výuce psané

Vyvarovat se spěchu
Dokončit činnost
v individuálním
tempu
Dostatečně
motivovat
k sebeuplatnění

Zvládat jednoduché
manuální úkony,
koordinace oka a ruky

Neomezovat
moţnosti dítěte

Pv
Modelování, navlékání korálků,
zavazování kliček – společné činnosti
a hry

Osvojení základních
dovedností potřebných
pro práci na PC

Dítě a ten druhý

Pv
Zařazení do manuálních činností i
základy pro jednoduchou obsluhu
práce na PC

Zvládnout jednoduché
dovednosti pro práci na
PC

Nezahlcovat podněty
a informacemi
Respektovat
individuální tempo
ţáka

KSHN
Rozvoj manuální
zručnosti a jemné
motoriky

Soustředit se na hru nebo vykonávaný
úkol, nezabývat se ničím jiným

Dokázat se soustředit na
daný úkol

Respektovat potřeby
druhých

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a ten druhý

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Vv
Vytváření prosociálního
chování a postojů k
druhému

Pěstování citů pro úpravu a čistotu
práce
Vizuální vnímání odlišnosti – estetika,
pozorování, hodnocení

Pv
Spolupracovat s druhými, nerušit
ostatní při práci, rozvíjení vůle a
soustředěnosti (kolektivní práce)
Dítě a společnost

Osvojit si estetické
vnímání
Dbát na čistotu a úpravu

Zvládnout delší
soustředění se na práci a
zvládat práci v kolektivu

Poskytovat vstřícné a
přátelské prostředí

Neznevaţovat úsilí
dítěte
Vnímat přání
druhých a být k nim
ohleduplný

KSHN
Vytváření pozitivního
vztahu k intelektuálním
činnostem a k učení,
rozvoj představivosti,
fantazie a radost
z objevování

Zapojovat se do činnosti ve třídě
Cítit zodpovědnost za vykonanou
práci

Rv-Rp,Vv, Pv, Tv, Hv
Seznámení s lidovými zvyky,
tradicemi - masopust, karneval,
pohádkové bytosti – výtvarné a
pracovní činnosti na dané téma
Obohacování dětskou zásobu o nové
hudebně pohybové hry a tanečky

Všímat si nevhodné
komunikace a jednání
mezi dětmi

Být citlivý ve vztahu
k ţivým bytostem a
věcem
Vytvořit a vést k
estetickému vztahu ke
kultuře a umění

Jednoznačné
formulování pravidel
ve vztahu k druhé
osobě

Poskytovat dostatek
podnětů pro estetické
vnímání
Nabízet rozmanitou
řadu činností

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Rv-Rp
Vytváření povědomí o
mezilidských a
morálních hodnotách

Poznávat hodnotu lidské práce a věcí
Řemesla a práce lidí - sociální hry,
rozhovor, poznávací činnosti, exkurze

Uvědomovat si význam
různé práce lidí a její
přínos pro svět

Pochopit roli lidí ve
světě

Tvořit pohádkové dvojice a rozvíjet
dialog, experiment a scénky na dané
téma

Vyjadřovat se samostatně
a smysluplně, vést dialog

Přizpůsobit se školnímu reţimu dne
(Po – Pá)

Přijmout sociální roli
ţáka

Poskytovat vhodné
vzory starších ţáků

Pozorování změn v přírodě – roční
období – didaktické hry, vycházky,
pozorování, obrazový materiál

Dokázat vysvětlit změny
v přírodě během ročního
období

Nabízet rozmanitou
řadu činností
Dávat vhodné a
přiměřené otázky

Rv-JKo
Rozvoj interaktivních,
komunikativních a
estetických dovedností
Dítě a svět

Neposkytovat špatný
jazykový vzor

KSHN
Vytváření vztahu ke škole

Osvojování jednoduchých
poznatků o ţivotě

Rv-Rp

Osvojení si dovedností
v péči o okolí,
spoluvytváření zdravého
a bezpečného prostředí

Rv – Rp
Ochrana přírody - krmení ptáčků
v zimě)
Upozorňovat na důleţitost preventivní
ochrany zdraví (zuby, nemoce, drogy,
alkohol, kouření)

Mít povědomí o
významu ţivotního
prostředí pro člověka
Uvědomit si, co je
nebezpečné
(nebezpečné látky
ohroţující zdraví)

Ţádoucí ekologické
postoje
Poskytovat vhodný
příklad chování

MĚSÍC: BŘEZEN
Téma: Jaro – sluníčko budí přírodu
Podtémata: 1. Předjaří v přírodě
2. Ptačí zpívání
3. Zvířátka a mláďata
4. Já a kniha, knihovna
Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Osvojení si poznatků o
lidském těle a ochrana
lidského zdraví

Oblékat se a obouvat samostatně

Zvládat dovednosti
slouţící k sebeobsluze

Poskytovat dostatek
podnětů k daným
činnostem

Napodobovat pohyb zvířat
Zvládat prvky sebeobsluhy (kličky,
knoflíky)
Při cvičení ve zvýšených polohách
odstraňovat dětský strach
Při provádění ovládat dechové
svalstvo - jednoduché pracovní, herní
a sebeobsluţné činnosti

Ovládat koordinaci
jednotlivých pohybů
Zvládat jemnou motoriku
ruky
Odstraňovat strach
z výšek
Umět správně dýchat

Respektovat rozdílné
somatické a
smyslové
předpoklady
Poskytovat vlídné a
přátelské prostředí

Tv
Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti
jemné a hrubé motoriky,
uţívání a rozvoj všech
smyslů

Hv
Zařazovat hry zaloţené na sluchovém
a zrakovém vnímání, poslech zvuků
jarní přírody

Rozlišit zvuky a umět je
pojmenovat

Respektovat rozdílné
somatické a
smyslové
předpoklady

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Vv
Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti
jemné a hrubé motoriky,
uţívání a rozvoj všech
smyslů

Grafické znázornění zvuků –smyslové
a psychomotorické hry, grafické
činnosti (déšť, vítr)

Dokázat graficky
zaznamenat zvuk

Neomezovat
samostatnost dítěte

Znát pouţití různých
výtvarných technik a
ovládat výtvarné
pomůcky a materiál

Nechat dokončit
práci v individuálním
tempu
Rozvíjet schopnost
dítěte samostatně
pracovat

Vv, Pv
Rozvoj dovedností pracovat
s nůţkami, lepidlem, modelínou,
papírem atd.
Ovládat různé výtvarné techniky

Osvojení si věku
přiměřených praktických
dovedností

Dítě a jeho psychika

KSHN
Rozvoj řečových
schopností a jazykových
dovedností

Přijatelnou formou komunikovat

Rv-JKo
Popis obrázků, řazení obrázků podle
časové posloupnosti a vyprávění,
popis, tvorba vět, obrazový materiál
Práce s textem – memorování pohádek,
recitace básniček, poslech

Dodrţovat pravidla
komunikace
Vyhledávat jarní
tématiku v knihách
Seznámit se s básní o
jaru, zvířátkách
Naučit se zpaměti krátké
texty, porozumět
slyšenému
Popsat skutečnou
situaci i podle obrázku

Neposkytovat špatný
jazykový vzor
Poskytovat dostatek
motivace
k vlastnímu
vyjádření
Vyvarovat se spěchu
při samostatných
řečových projevech
ţáka

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Rv-JKo
Rozvoj řečových
schopností a jazykových
dovedností

Osvojení dovedností a
kultivovaného projevu

Seznámení s knihou v knihovně beseda, ilustrace, manipulace s knihou

Seznamovat děti s funkcí
knihy, s knihovnou
Poznat některé české
autory a ilustrátory

Dostatečně děti
motivovat k jejich
sebevyjádření

Správně vyslovovat,
ovládat dech, tempo,
intonaci
Prohlubovat u dětí zájem
o pohádky

Hodnotit ţáka
s přihlédnutím
k jeho moţnostem
Odstraňovat stres
a napětí
Dostatečně
chválit

Dekorativní práce, vystřihování,
nalepování, pěstování citů pro úpravu
práce, grafomotorická cvičení a
výtvarné práce na dané téma, úprava a
čistota práce, práce s plochou

Osvojit si netradiční
výtvarné techniky a
rozšířit znalosti
z výtvarné tvorby

Vytvářet skupiny na základě daných
poţadavků
Číselné, matematické a prostorové
pojmy
Různé předměty a jejich vlastnosti
(barva, tvar, velikost) - didaktické hry
a manipulace s předměty

Vstřícné a přátelské
prostředí
Dbát na správné
drţení tuţky
Estetické vnímání a
vyjadřování

Umět vytvořit skupiny
předmětů dle zadání
Osvojit si další
matematické pojmy

Rv-JKo, Pv, Vv
Výtvarně ztvárnit pohádky, výroba
loutek
Dramatizace pohádky o zvířátkách

Vv
Osvojení dovedností,
které předcházejí psaní

Rv-Mp
Vytvářet pozitivní vztah
k učení

Nepouţívat
abstraktní pojmy

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika
Rozvoj tvořivého
myšlení a řešení
problémů

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Rv-Rp, Vv, Pv, Hv
Při různých činnostech rozvíjet
tvořivost, fantazii a představivost
Vnímat proměny přírody přímým
pozorováním, rozhovor, smyslové hry,
paměťové hry a činnosti

Výstup
Vést je k estetické a
tvořivé aktivitě
k samostatnosti

Rizika
Nalézat rozmanitou
řadu činností a
nepouţívat abstraktní
pojmy

Rv-Rp
Pěstovat kladný vztah k přírodě
Vést děti k ochraně přírody (ekologie)
Spolupodílet se na estetickém vzhledu
třídy
Podporovat kladný vztah ke knize,
k divadle

Rozvoj schopnosti
vytvářet a rozvíjet citové
vztahy k okolí

Vést k ekologickému
povědomí
Posilovat citový vztah
k přírodě
Posilovat kladný vztah
k umění a kultuře

Utvořit základní
představu o tom, jak
se chovat v přírodě
správně
Poukazovat na
moţnost pomoci
kultuře

Zvládnout jednoduché
dovednosti pro práci na
PC

Respektovat
individuální tempo
ţáka

Posilovat sociální vztahy

Poskytovat vhodný
vzor chování

Pv
Zařadit do manuálních činností i
základy pro jednoduchou obsluhu
práce na PC – Alík, Klubíčko, Dětský
koutek

Osvojení základních
dovedností potřebných
pro práci na PC
Dítě a ten druhý

KSHN
Posilování prosociálního
chování ve vztahu
k druhému

Navazovat sociální vztahy

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a ten druhý

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Tv
Posilování prosociálního
chování ve vztahu
k druhému

Rozvoj interaktivních a
komunikativních
dovedností

Dítě a společnost

Dodrţování herních pravidel
Přijímat mezi sebe a do herních
činností další děti
Vzájemně si pomáhat – rozhovor,
ukázka, pozorování
Rv-JKo
Postupně nenásilně odstraňovat dětský
ostych před druhými
Podporovat rozvoj dialogů, vyprávět
děj podle obrázků na dané téma - hry
s loutkami, obrázková osnova, práce
s knihou
Individuální logopedická prevence

Vést k ohleduplnosti, ke
společným aktivitám a
k dětskému přátelství

Překonat stud
Respektovat pravidla
dialogu
Zdokonalit výslovnost
hlásek

Podpora dětského
přátelství, dostatečný
respekt mezi sebou

Dostatek motivace
komunikativních a
řečových dovedností

KSHN
Rozvoj základních
kulturně společenských
postojů, návyků a
dovedností dítěte

Společně vytvářet kulturní a estetické
prostředí ke stolování (pouţívat
příbor)

Osvojit si kulturu
stolování a správné
zacházení s příborem

Navštěvovat kulturní akce a výstavy –
pravidla společenské etikety

Zvládat pravidla
slušného chování při
společenských
událostech

Rv-Rp

Poskytovat správný
vzor chování a
jednání při různých
akcích

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost
Vytvoření kulturně
estetických dovedností,
vytvoření estetického
vztahu ke světu, ţivotu,
kultuře a umění

Dítě a svět

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Rv-JKo, Pv, Vv, Hv, Tv
Šetrně zacházet s knihou
Zařazovat hudebně pohybové činnosti
a cvičení
Prostřednictvím literárních příběhů
rozvíjet poznatky o mezilidských
vztazích – poslech, hry, společné
aktivity a soutěţe
Udrţovat pořádek na pracovním stole
Posilovat estetické vnímání

Výstup

Rizika

Rozvíjet manuální a
komunikativní
dovednosti
Zvládat jednoduché
pracovní úkony
Aktivně se zapojovat do
všech činností
Rozvíjet u dětí citovou
vazbu ke kultuře a umění

Nabízet dětem
rozmanitou a
mnohopodnětnou
řadu činností
Poskytnout dostatek
příleţitostí k rozvoji
uměleckých
dovedností dítěte

Osvojit si společensky
ţádoucí chování
v přírodě

Odmítat společensky
neţádoucí chování

KSHN
Vytváření vztahu
k místu a prostředí, ve
kterém dítě ţije

Projevovat kladné postoje v péči o
přírodu

Rv-JKo, Tv
Návštěva LŠU, knihovny
Při vycházce k rybníku upozorňovat
na potřebu ochrany přírody a
pozorování ţivota na rybníku

Uvědomovat si moţnosti
kulturního vyuţití

Nenutit děti
k nechtěným
činnostem, nabízet
dostatek aktivit

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a svět

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Pv
Osvojení dovedností
potřebných
k vykonávání činností,
k péči o okolí a
vytváření bezpečného
prostředí
Rozvíjet poznatky o
proměnách přírody

Pečovat o květiny ve třídě
Mytí, otírání a péče o hračky
Návštěva ZVERIMEXU – péče o
zvířátka

Rv-Rp, Vv
Přírodní děje a počasí, oblečení během
ročního období - výtvarné zpracování
na dané téma, činnosti, obrázkový
materiál, pozorování, hry

Vytvořit si správné
pracovní návyky
Podporovat kladný vztah
ke zvířátkům a k přírodě

Ţádoucí ekologické
postoje

Osvojit si poznatky a
vyuţít jich při různých
činnostech a aktivitách

Nabízet rozmanitou
řadu činností venku i
uvnitř

MĚSÍC: DUBEN
Téma: Naše město
Podtémata: 1. Svátky jara - Velikonoce
2. Kde jsem doma
3. Co létá, jezdí a pluje
4. Aţ já budu velký(á)
Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Rozvoj
pohybových
dovedností
v oblasti hrubé a
jemné motoriky

Uvědomění si
vlastního těla

Rozvoj a uţívání
všech smyslů

Přijmout úkol a cítit odpovědnost za
jeho plnění

Být zodpovědný za své
činy

Správný vzor učitele

Zvládání základních pohybových
dovedností (koulení, házení, chytání
míče, zvládání překáţek, chůze a
běh)
Zvládání cvičení s náčiním a na Tv
nářadí
Základy turistiky

Zvládat cvičení a
manipulaci s různým
náčiním, vést
k sebekontrole a
k sebeovládání

Poskytovat dostatek
informací o dodrţování
pravidel, činností, her a
turistiky
Respektovat individuální
zvláštnosti dětí

Tv

Dávat pravdivé odpovědi
na otázky dětí

Rv-Rp
Nenásilnou formou objasňovat
dětem, jak přicházejí na svět –
obrázky, rozhovor
Tv, Hv, Pv
Hmatovým vnímáním rozlišovat tvar
a rozměr předmětů
Zrakovým vnímáním rozlišovat
vlastnosti předmětů

Osvojit si poznatky o
vývoji člověka
Poskytovat dostatek
podnětů a aktivit
Posilovat smyslová
vnímání

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo
Rozvoj a uţívání
všech smyslů

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Tv, Hv, Pv
Rozvíjet čichové vnímání a
rozpoznávat chuť
Rozvíjet sluchové vnímání smyslové
hry – zpěv tiše, nahlas, tón slabý a
silný didaktické, sluchové hry

Výstup

Rizika

Posilovat smyslová
vnímání

Respektovat rozdílné
somatické a smyslové
předpoklady

Chápat souvislost mezi tím, co se
udělá teď a co později

Pochopit časovou
souvislost

Vyvarovat se spěchu a
odstraňovat nejistotu

Osvojení básniček, říkanek a povídek
s tématem – svátky jara dramatizace, memorování, výtvarné
ztvárnění
Obohacování slovní zásoby o nové
pojmy – dopravní prostředky,
rozměry
Tvoření jednoduchých otázek a
odpovědí na dané téma
Dokázat pochopit hádanku a
vymýšlet je s pomocí
Dechovým cvičením rozvíjet správné
dýchání při mluvení -artikulační,
řečové, rytmické hry a rozhovory

Naučit se zpaměti
básničky, říkanky
Učit se nová slova a
aktivně je pouţívat
Správně formulovat
otázky a umět na ně
odpovídat
Ovládat dech, tempo a
správnou výslovnost

KSHN
Rozvoj řečových
schopností a
jazykových
dovedností
Rv -JKo

Správný řečový vzor
Činnosti dokončovat
v individuálním tempu
Poskytovat dostatek
podnětů a aktivit vedoucích
k proţívání a k vyjadřování
dětí

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Vv, Pv
Osvojení
dovedností, které
předcházejí psaní

Vytváření
pozitivního
vztahu k učení,
vytvářet základy
pro práci
s informacemi

Pokusy o psaní hůlkovým
písmem (své jméno)
Grafomotorická cvičení modelování,
kreslení houbou
Vyuţití různých výtvarných technik
na dané téma
Rozvíjet koordinaci zraku a ruky při
různých činnostech -skládání
z papíru, stříhání, práce z přírodních
materiálů

Rv- Rp
Práce s encyklopediemi, orientace na
mapě, zařazování TV programů a
videonahrávek na dané téma
(dopravní prostředky, město,
Velikonoce)
Znázornit cestu, vyhledávat - dlouhé
a krátké, orientace v okolí, cesta do
školy

Rozvoj tvořivosti,
řešení problémů a Rv- Mp
radost
Vytvářet soubory a skupiny na
z objevování
základě dané vlastnosti
Dokázat vytvořit číselnou řadu do 5
Manipulace s předměty -rozlišovat
tvar, velikost hry a činnosti didaktické

Rozvíjet jemnou
motoriku ruky
Znát výtvarné techniky,
mít estetický záţitek
z vykonané práce
Ovládat koordinaci zraku
a ruky při různých
činnostech

Dokončit činnost
v individuálním tempu a
vyvarovat se spěchu
Poskytovat vstřícné a
přátelské prostředí
s dostatkem lásky a
empatie

Seznamovat děti s funkcí
knihy, s knihovnou
Poznat některé české
autory a ilustrátory

Nabídnout neomezený
přístup ke knihám
Dostatečně děti motivovat
k jejich sebevyjádření

Zvládnout vytvořit
skupiny dle dané
vlastnosti
Orientovat se v číselné
řadě 1 – 5
Rozeznat předměty dle
tvaru, velikosti

Poskytovat dostatek
informací
Dostatek činností a aktivit
vedoucí k upřesňování
pojmů
Ocenit úsilí a snahu dítěte

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika
Rozvoj tvořivého
myšlení

Rozvoj mravního
a estetického
vnímání, cítění a
proţívání

Osvojení
základních
dovedností
potřebných pro
práci na PC

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Vv, Hv, Pv,Tv
Práce s netradičním materiálem stavby z písku
Umět vyrobit, ztvárnit útvary na
základě předlohy, podle fantazie
Zařazování sluchových her
Vytváření hudebního doprovodu
k písním
Hudebně pohybová cvičení
Pohybové hry na dané téma
(dopravní prostředky)

Pv, Vv, Tv
Vést děti k vzájemné spolupráci,
dokázat hodnotit výsledky práce své i
druhých
Vnímat krásy kolem sebe, podílet se
na zlepšování estetického vzhledu
prostředí
Posilovat kladný vztah k přírodě sociální hry, vycházky, hry
s pravidly, výtvarné a pracovní
činnosti
Pv
Zařadit do manuálních činností i
základy pro jednoduchou obsluhu
práce na PC – Alík, Klubíčko, Dětský
koutek

Výstup
Poznat další moţnosti
vyuţití výtvarných
technik, netradičního
materiálu
Rozvíjet sluchové
vnímání
Podporovat aktivitu,
ohleduplnost při hře

Posilovat mravní a
estetické cítění
Vést k ohleduplnosti a
práci ve skupině

Rizika

Poskytovat dostatek
podnětů a aktivit,
vhodnou motivaci
Respektovat rozdílné
somatické a smyslové
předpoklady
Bránit se projevům
násilí, ubliţování,
chovat se ohleduplně

Podporovat dětské
přátelství
Vnímat svoje okolí,
vyjadřovat vlastní
představy pomocí různých
dovedností

Zvládnout jednoduché
dovednosti pro práci na
PC
Respektovat individuální
tempo ţáka

Vzdělávací oblast
Dítě a ten druhý

Vzdělávací cíl

Vzdělávací obsah, formy
a metody

KSHN
Vytváření
prosociálních
postojů a
posilování
Rv -Rp
prosociálního
chování ve vztahu
k druhému

Posilovat vztah
dítěte
k dospělému,
ochrana osobního
soukromí a
bezpečí

Dítě a společnost

Výstup

Rizika

Zachovávat pravidla slušného
chování (souţití v kolektivu)

Osvojit si základní
společenská pravidla

Poskytovat vhodné
vzory pedagogů

Respektovat přání většiny
Podílet se na společné činnosti
Rozvíjet pracovní dovednosti a
vlastnosti (ochota, smysl pro
povinnost, odpovědnost)

Chovat se podle
společenských pravidel

Výtvarné techniky (rodina)
Pracovní činnosti – uklízení, vaření

Chovat se slušně a
zdvořile k dospělým
Při činnostech jednat
ohleduplně

Upevňovat pocit bezpečí v rodině
(rodina, rodiče)

Budovat pozitivní vztahy
k rodině

Mít povědomí o tom, co je dobré a
špatné

Mít vědomosti o ochraně,
odhadnout moţné
nebezpečí a rizika

Vv, Pv

Rv, Rp

Pochopit, ţe kaţdý má ve
společnosti svou roli, podle
které je třeba se chovat

Odmítat společensky
neţádoucí chování

Neohroţující rodinné
prostředí

KSHN
Rozvoj
schopnosti ţít ve
společenství
ostatních lidí,
přizpůsobit se a
spolupracovat

Poskytovat vhodný základ
chování dospělých

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Pv, Vv
Vést děti k trpělivosti, schopnosti
soustředit se na práci, umět hodnotit
výsledky své práce - smysluplné
pracovní činnosti
Prohlubovat lásku k rodině,
k domovu a městu
Znát cestu k domovu

Dokázat pracovat
individuálně i ve skupině
Rozvíjet pocit
sounáleţitosti s rodinou,
s domovem

Vv, Tv, Pv, Hv
Vnímat krásu jarní krajiny, krásu
města během vycházek
Kresba na základě citových proţitků
(rodina)
Experimentování s pracovním
materiálem, konstruktivní činnosti
Dbát o svůj zevnějšek
Esteticky vnímat proměny přírody –
pozorování, ukázky
Podporovat hudební cit - poslech,
didaktické hry
Zdravotní cvičení, jóga

Vytvořit si správné
pracovní návyky,
osvojené poznatky vyuţít
při různých činnostech

Nalézt rozmanitou řadu
činností, správně děti
motivovat

Posilovat pozitivní vztah
k práci druhých

Odmítat společensky
neţádoucí chování

Rozvoj
schopnosti ţít ve
společenství
ostatních lidí,
přizpůsobit se a
spolupracovat

Rozvoj kulturně
estetických
dovedností a
vztahu ke světě,
kultuře a umění

Dítě a svět

Podpora dětského přátelství
a vzájemné spolupráce

KSHN
Osvojení
potřebných
činnosti v péči o
okolí

Váţit si práce druhých

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a svět
Posilovat vztah
k místu, ve
kterém dítě ţije

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Rv-Rp, Rv-JKo
Vést děti k pěstování a péči o rostliny
Získávání povědomí o zákonitostech
ekologie - tvořivé hry, pozorování
Rozvíjet povědomí o skladbě rodiny,
funkce členů rodiny - rozhovor
Vědět, kde jsou významné budovy ve
městě (MÚ, poliklinika, knihovna,
atd.) - exkurze
Rozšiřovat okruh představ o světě a
okolí - obrázková osnova, rozhovor

Výstup
Mít povědomí o
ekologickém chování
Posilovat pozitivní vztah
k rodině
Vytvořit kladný vztah ke
svému městu
Osvojovat si jednoduché
poznatky o světě a ţivotě

Rizika
Nepouţívat abstraktní
pojmy
Dávat pravdivé odpovědi
na otázky dětí
Dávat vhodné a přiměřené
otázky
Netolerovat
protispolečenské chování

MĚSÍC: KVĚTEN
Téma: Vůně a broučci na zahrádkách
Podtémata: 1. Moje maminka
2. Ţivot na zahrádkách
3. Ţivot u vody
4. Broučci
Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Osvojení si
k věku
přiměřených
praktických a
pohybových
dovedností

Rozvoj
pohybových
dovedností
v oblasti hrubé a
jemné motoriky,
rozvoj a uţívání
všech smyslů

Navozovat sociální vztahy,
přijatelnou formou komunikovat

Zdokonalovat pohybové a
praktické dovednosti

Respektovat somatické a
smyslové předpoklady

Pohybovat se podle daných
pokynů, vést k samostatnosti

Poskytovat dostatek
informací o vývoji a
funkci některých
tělesných orgánů

Tv
Rozvíjet samostatnost při
sebeobsluze
Upozorňování na moţnosti úrazu
při činnostech
Zvládat jednoduchý pohyb,
přizpůsobovat se slovnímu i
názornému pokynu - překáţková
dráha, skoky, poskoky, hody,
přetahování
Rv-Rp, Tv
Znázorňování zdravotních cviků,
jóga
Nácvik správného drţení těla
Zařazení smyslových a
psychomotorických činností a her
na dané téma

Osvojit si poznatky o
lidském těle
Ovládat pohybové
dovednosti z hrubé a jemné
motoriky
Správně vyuţívat
smyslového vnímání

Znalost osobních a
zdravotních problémů
dítěte
Respektovat rozdílné
somatické a smyslové
předpoklady

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Rozvoj řečových
schopností a
jazykových
dovedností

Soustředit se na hru nebo
vykonávaný úkol, nezabývat se
ničím jiným

Udrţet pozornost
Dodrţovat pravidla
komunikace

Pozorování práce dospělých

Umět pojmenovat věci
kolem nás

Obohacování slovní zásoby a nové
pojmy (zahradní nářadí, nábytek)
Jednoduché vyprávění vlastních
proţitků a přání dětí
Memorování básniček, rytmizace,
poslech pohádky
Motivace k popisu obrázků
Poznávání některých písmen

Dovést vyprávět o svých
zkušenostech, memorovat
básničky, aktivně pouţívat
slovní zásobu
Při komunikaci být
ostatními dětmi pochopen

Vyvarovat se spěchu

Rv-Rp

Rv-JKo

Vv
Osvojení
dovedností, které
předcházejí psaní

Vyvarovat se spěchu při
samostatných řečových
projevech ţáka

Grafické znázorňování slabik
Grafomotorická cvičení
Dokreslování obrázků
Při výtvarných činnostech vyuţívat
různou velikost plochy
Rozvíjení koordinace zraku a ruky
při různých činnostech – mačkání,
vystřihování, nalepování

Vnímat rozdílnost hlásek a
umět je graficky znázornit
Dokázat vybarvit obrázek
Rozvíjet jemnou motoriku
ruky
Ovládat koordinaci ruky a
oka při činnostech

Poskytovat dostatek
podnětů a příleţitosti
k samostatným řečovým
projevům
Dostatečně děti motivovat

Dokončit činnost
v individuálním tempu
Dostatečně věnovat
pozornost estetickému
vnímání a proţívání
Dbát na správné drţení
tuţky

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika
Rozvoj tvořivosti
a tvořivého
sebevyjadřování

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Rv-Rp, Vv, Pv, Hv
Seznámit děti se základními
poznatky o přírodě (broučci,
květiny), obrazový materiál, popis,
rozhovor
Práce s různým výtvarným
materiálem a zdokonalování
výtvarných technik - práce s kůţí,
látkou, pvc
Dekorativní práce - přáníčka
mamince
Vystřihování nůţkami na dané téma
Hudebně pohybové hry
Melodizace a rytmizace nových
písní

Výstup
Vyjadřovat samostatně a
smysluplně myšlenky a
úsudky
Osvojit si poznatky o
přírodě
Zvládnout různé manuální
činnosti s různým
materiálem
Vnímat hudbu pohybem
Dokázat udrţet melodii a
rytmus

Rizika
Nalézat rozmanitou řadu
činností
Neomezovat moţnosti
dítěte
Dostatečně oceňovat a
přiměřeně hodnotit

Rv-Rp
Časové pojmy (jaro, léto, podzim,
zima)

Zařadit správně jednotlivé
roční období

Procvičovat určování polohy
manipulací s předměty – před, za,
nad, pod, první, poslední…
Pravolevá orientace v prostoru –
pohybové a didaktické hry, cvičení
Sestavování obrazců
z geometrických tvarů – stavebnice,
skládanky z papíru

Zdokonalit uţití
matematických pojmů
v praxi
Poznat pravou a levou stranu
Dokázat postavit obrazec
předem daný nebo libovolný

Nepředávat hotové
poznatky

Rv-Mp
Nepouţívat abstraktní
pojmy
Nezahlcovat informacemi
a podněty bez schopnosti
s nimi samostatně
pracovat

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho psychika

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Vv
Rozvoj tvořivosti,
řešení problémů a
radost
z objevování

Kreslení a malování na základě
vlastní volby i na dané téma
z přírody (drobný hmyz, květiny)
Rozeznávat základní a doplňkové
barvy – didaktické hry

Zvládnout výtvarné techniky
a barevnou kompozici
Rozeznat základní barvy

Orientace v dětských časopisech a
encyklopediích
Zařazování práce na PC - Alík,
Klubíčko, Dětský koutek

Umět vyhledávat informace
Samostatně pracovat na PC

Poskytovat vstřícné a
přátelské prostředí
s dostatkem lásky a
empatie
Dostatečná motivace

Rv-JKo
Vytváření základů
pro práci s
informacemi

Dítě a ten druhý

Respektovat osobní
tempo dítěte

KSHN
Vytváření
prosociálních
postojů a chování
k druhému

Projevovat kladné postoje v péči o
přírodu

Rv-JKo
Nenásilnou formou dětem objasnit
vztahy mezi dospělými a dětmi,
vztahy mezi přírodou a člověkem
Vyuţívat nahodilé situace
k rozhovorům na dané téma

Posilovat kladné postoje
v péči o okolní přírodu

Dávat správný příklad a
poskytovat vhodné vzory
chování

Pochopit dané pojmy
Dokázat jednat s ostatními
lidmi

Podporovat dětské
přátelství
Respektovat osobní
odlišnosti

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a ten druhý

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Seznamovat se s chováním při styku s cizími
lidmi - sociální hry, rozhovor
Upozorňovat na negativní vlivy okolního
prostředí - rozhovor, pozorování, vizuální
demonstrace – CD

Osvojit si pravidla
komunikace a
společenského chování
Nepřehlíţet neţádoucí
chování¨
Řešit konflikty

Chovat se a komunikovat
podle společenských
pravidel
Odmítat společensky
neţádoucí chování

Rozvíjet společenské chování při různých
společenských akcích (Dětský den)

Chovat se podle
společenských pravidel

Dodrţování pravidel
společenského chování

Rizika

Rv-Rp

Ochrana osobního
soukromí a
bezpeční ve
vztazích
s druhými dětmi a
dospělými

Dítě a společnost

KSHN

Vytvoření
povědomí o
mezilidských
vztazích a
morálních
hodnotách

Rv-Rp

Vést k pozdravu nejen na
vycházkách, ke zdvořilému jednání
s vrstevníky i s dospělými

Umět vhodným způsobem
komunikovat

Vést k rozvoji schopností vyjádřit své pocity
Uvědomovat si mravní hodnoty v jednání
lidí (spravedlnost, prosba)
Vést k vzájemnému respektu -sociální hry,
rozhovor, dialog

Prohlubovat citové vztahy
k nejbliţším lidem v rodině

Podpora dětského
přátelství

Rv-Rp

Rozvoj schopnosti
ţít ve společenství
ostatních lidí a
přijímat základní
hodnoty v tomto
společenství

Mít správný mravní vzor
Odmítat agresivní prvky
chování a všímat si
nevhodné komunikace

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Hv

Vytvoření
základů
estetického
vztahu ke světu,
ţivotu, kultuře a
umění

Posilovat proţitek pěvecké činnosti
nácvikem nových písní
Citlivě vnímat krásu hudby -práce s novou
písní

Poskytovat dostatek
podnětů a aktivit
vedoucích k proţívání a
k vyjadřování dětí

Tv
Posilovat schopnost vnímat různé tvary
(přírodniny, rostliny, ţivočichové) –
vycházky, obrazový materiál, pozorování
Dbát o svůj zevnějšek – didaktické a sociální
hry

Dítě a svět

Seznamovat a upevňovat
kladný vztah k hudbě

Vnímat rozmanitost lidského
světa

Poskytovat dostatek
informací, podnětů a
aktivit

KSHN

Vytváření vztahu
k místu a
prostředí, ve
kterém dítě ţije

Orientace v okolí školy, bydliště a města

Rv-Rp
Posilovat kladný vztah k přírodě ţivé a
neţivé
Rozvíjet poznatky o přírodních materiálech experiment, vyhledávání poznatků,
rozhovor, pozorování

Orientovat se v nejbliţším
okolí bez větších potíţí

Poznat rozmanitost, pestrost,
pozoruhodnost a
různorodost světa

Podávat dostatek
informací

Dávat dostatečné a
přiměřené otázky,
pravdivé odpovědi na
otázky dětí

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a svět

Vzdělávací obsah, formy, metody

Výstup

Rizika

Rv-Rp

Rozvoj
schopnosti váţit si
ţivota ve všech
formách

Posilovat kladný vztah k přírodě ţivé a
neţivé
Rozvíjet poznatky o přírodních materiálech experiment, vyhledávání poznatků,
rozhovor, pozorování
Rozšiřovat okruh představ o světě, okolí společné aktivity nejrůznějšího zaměření

Poznat rozmanitost, pestrost,
pozoruhodnost a
různorodost světa
Vnímat, ţe svět má svůj řád
a porozumět koloběhu
ţivota

Dávat dostatečné, vhodné
a přiměřené otázky,
pravdivé odpovědi na
otázky dětí
Nepouţívat abstraktní
pojmy a nepředávat
hotové poznat

Pv

Osvojení si
dovedností
potřebných
k vykonávání
jednoduchých
pracovních činností

Dodrţovat pracovní postup, pozorně
sledovat zadání a dokončit začatý úkol
Smysluplné pracovní činnosti – práce na
pozemku, obrazový materiál a hry
Pouţívání jednoduchých pracovních
nástrojů, dodrţování bezpečnosti

Rozvíjet správné pracovní
návyky, dbát na bezpečnost
svoji a ostatních

Správný vzor chování a
jednání
Dostatečná motivace k
sebeuplatnění

MĚSÍC: ČERVEN
Téma: Těšíme se na prázdniny
Podtémata: 1. Veselé soutěţení a závodění
2. Návštěva ZOO
3. Barvy léta
4. Těšení se na prázdniny
Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

KSHN
Uvědomění si
vlastního těla

Chápat souvislosti v činnostech
tělesného ústrojí (hlad, horko,
ţízeň...)

Znát činnost a funkci
ţivotních orgánů

Poskytovat dostatek
informací o funkcích
tělesných orgánů

Zvládat chůzi se správným drţením
těla
Zvládat správnou techniku běhu,
pravidelné dýchání (dýchání nosem i
ústy)
Zvládat různé druhy skoků a
poskoků (obraznost při cvičení
s nářadím
Podřizovat se pravidlům závodivých
her
Bezpečně manipulovat s míčem
(hod, koulení, podávání)

Zdokonalit pohybové
dovednosti v oblasti hrubé a
jemné motoriky
Ovládat dechové svalstvo
Respektovat pravidla fair –
play

Respektovat rozdílné
somatické předpoklady
dítěte
Znalost osobních a
zdravotních problémů
dítěte

Tv
Rozvoj pohybových
dovedností v oblasti
hrubé a jemné
motoriky, rozvoj
fyzické a psychické
zdatnosti

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a jeho tělo

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Tv
Rozvoj a uţívání
všech smyslů

Při seznamování s okolím vyuţívat
všechny smysly pozorování,
experiment, smyslová cvičení a hry

Dokázat zapojit více
smyslů při pozorování

Respektovat rozdílné
somatické předpoklady
dítěte

Vv
Graficky znázorňovat pohyb
- výtvarné činnosti
Dítě a psychika

Zvládat koordinaci ruky a
těla

KSHN
Rozvoj řečových
schopností a
komunikačních
dovedností

Samostatně plnit úkol zadaný
učitelem

Vést k samostatnosti

Soustředění pozornosti na poslech
pohádky, pochopení textu
Postupně reprodukovat jednoduše
obsah, pochopit souvislosti

Naslouchat vyprávěnému
textu, reagovat na pokyny,
soustředit pozornost na
poslech

Grafomotorickým cvičením
uvolňovat zápěstí
Správné drţení tuţky
Grafické znázornění tiskacích
písmen
Obkreslování s cílem nácviku
opisování z tabule, knihy
Pěstování citů pro úpravu

Ovládat jemnou motoriku
ruky (špetkovitý úchop)
Dokázat napsat své jméno
tiskacím písmem
Mít estetický záţitek
z vykonané práce

Rv-JKo

Dokončit činnost
v individuálním tempu a
vyvarovat se spěchu
Respektovat osobní
tempo ţáka

Vv
Osvojení
některých
dovedností, které
předcházejí psaní

Ocenit úsilí a snahu
Dbát na správné drţení
tuţky

Vzdělávací oblast
Dítě a jeho psychika

Vzdělávací cíl

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Vv, Pv, Hv
Rozvoj
Vizuálně vnímat odlišnosti
tvořivosti, radost
Kreslit a malovat na různé náměty (
z objevování a
ZOO, léto)
řešení problémů
Vyjadřovat hudbu přirozeným
pohybem, vytleskávat rytmus
Zpívat zvukomalebné slabiky
Poznávání známých písní podle
zvuku a melodie
Šetrné zacházení
s předměty,udrţování čistoty ve
třídě a při práci
Uklízet hračky a materiál
Sestavit útvary podle předlohy a
fantazie - estetické, tvořivé hry a
činnosti

Rv-Mp
Pomocí kostek řešit problém
Sestavit útvary podle předlohy a
fantazie (kostky, stavebnice)
Vést děti k chápání základních
číselných, prostorových a
matematických pojmů (porovnávat,
řadit, přiřazovat, mnoţství)
Zná a umí seřadit čísla v číselné řadě
1 – 5, 5 – 1

Výstup

Rizika

Dokázat vyuţívat různé
výtvarné techniky a
zvládnout manuální
činnosti při práci s různým
materiálem
Zvládat různé manuální
činnosti

Nalézat rozmanitou řadu
činností a dostatečně děti
motivovat

Dokázat pouţívat myšlení a
fantazii při řešení problémů
Zvládat orientaci
v prostoru, rovině
Osvojit si matematické
pojmy
Zvládat číselnou řadu 1-5 a
opačně

Nezahlcovat podněty a
informacemi bez rozvíjení
schopností s nimi
samostatně pracovat
Nepouţívat abstraktní
pojmy
Respektovat osobní
tempo ţáka

Vzdělávací oblast
Dítě a jeho psychika

Vzdělávací cíl

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Rizika

Obohacovat rozumový i
citový ţivot dítěte, zkoumat
a poznávat jejich vlastnosti,
chování

Dávat dostatečně vhodné
a přiměřené otázky
Pravdivě odpovědi na
otázky dětí

Zvládnout komunikaci
s ostatními a být jimi
pochopen
Chápat obsah čteného,
aktivně se zapojit do
společné konverzace

Nabízet rozmanitou a
mnohopodnětovou řadu
činností
Správný řečový vzor
Podporovat aktivitu a
samostatnost

Orientace v dětských časopisech a
encyklopediích
Zařazování práce na PC - Alík,
Klubíčko, Dětský koutek

Umět vyhledávat informace
Samostatně pracovat na PC

Respektovat osobní
tempo dítěte

Zdvořile vystupovat ve vztahu
k ostatním

Umět přijatelnou formou
komunikovat

Správný pedagogický
vzor

Rv-Rp
Rozvoj
tvořivosti, radost
Seznámení s exotickými zvířaty z objevování a
exkurze (zverimex, Zoo, Zoopark
řešení problémů
Chomutov)
Poznávat přírodu během ročních
období – léto (pozorování,
vycházka, obrazový materiál, hry
Rozvoj
kultivovaného
projevu

Výstup

Rv-JKo
Seznámit se s exotickými zvířaty
formou exkurze, rozhovoru,
obrázkový materiál
Léto a prázdniny – artikulační,
řečové, rytmické a sluchové hry,
prohlíţení kníţek, přednes, poslech a
vyprávění příběhů
Rv-JKo

Vytváření
základů pro
práci s
informacemi
Dítě a ten druhý

KSHN
Posilování
prosociálních
postojů a
chování k
druhému

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a ten druhý

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Rv-Rp
Vytváření a
posilování
prosociálních
postojů a
chování ve
vztahu k
druhému

Dítě a společnost

Dodrţovat pravidla společenského
chování a respektovat je dramatizace, pantomima, sociální
hry, rozhovor

Dodrţovat a respektovat
dohodnutá společenská
pravidla, být ohleduplný a
umět se přizpůsobit

Dostatečné věnování
pozornosti při řešení
vzájemných dětských
sporů a konfliktů
Neautoritativní vedení

Porozumět běţným pokynům a řídit
se jimi (pořádek ve věcech,
stolování)

Rozumět pokynům učitele a
splnit jej, uznávat autoritu

Pochopit, ţe kaţdý má
svou roli v kolektivu,
podle které je třeba se
chovat a jednat

Dokázat se oprostit od
nepřiměřených projevů
sobeckosti, přijímat a
uznávat kompromisy,
komunikovat vhodným
způsobem

Odmítat nevhodné
chování
Podpora dětského
přátelství

Chápat, reprodukovat,
memorovat pohádky
Dokázat aktivně pouţívat
slovní zásobu

Dostatečná motivace a
seznámení s ústní lidovou
slovesností a hudbou

KSHN
Vytvoření
povědomí o
mezilidských
vztazích a
mravních
hodnotách

Rv-Rp
Dokázat přijmout negativní kritiku
Podněcovat děti k navazování
vzájemných kontaktů pomocí
tvořivých činností a her
Prohlubovat poznatky o kulturním a
společenském chování –divadlo,
kino
Rv-JKo

Rozvoj kulturně
estetických
dovedností,
hudebních,
slovesných a
dramatických

Přednášet veršované pohádky
Seznamovat se s personifikací
Samostatně vypravovat příběhy
Pohádkami aktivizovat slovní
zásobu dětí

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a společnost
Rozvoj kulturně
estetických
dovedností,
hudebních,
slovesných a
dramatických

Dítě a svět

Vzdělávací obsah, formy
a metody
Hv, Vv, Pv
Podněcovat děti k tvořivým a
estetickým aktivitám zaloţených na
proţitcích - společné práce
nejrůznějšího zaměření
Rozšiřovat okruh písní o nové práce s písní, omalovánky
Bezpečně zacházet a pracovat
s nůţkami, lepidlem a papírem manuální práce na dané téma

Výstup

Rizika

Vytvářet kladný vztah ke
zpívané písni
Zvládat manuální
dovednosti
Dbát na bezpečnost při
práci

Dostatečná motivace a
tvořivé aktivity
Dodrţovat a dbát na
bezpečnost při práci dětí

Podporovat kladný vztah
k lidem, k přírodě

Odmítat společensky a
ekologicky nevhodné
chování

KSHN
Osvojování
jednoduchých
poznatků o světě
a ţivotě,
vytváření
povědomí o
přírodním,
kulturním i
technickém
prostředí

Mít povědomí o tom, co je dobře a
co špatné

Rv-Rp
Aktivně a správně uţívat časové
označení
Uvědomovat si slet ročních dob a
znát je
Mít povědomí o potřebě chránit
přírodu

Dokázat vysvětlit jednotlivé
pojmy
Podporovat kladný vztah
k přírodě

Nabízet rozmanitou řadu
činností a podávat
dostatek informací

Vzdělávací oblast

Vzdělávací cíl

Dítě a svět

Vzdělávací obsah, formy
a metody

Výstup

Rizika

Vv, Pv
Vyuţívat přírodní materiál k rozvoji
fantazie a tvořivosti
Samostatně charakterizovat roční
dobu

Osvojování
jednoduchých
poznatků o světě
a ţivotě,
vytváření
povědomí o
přírodním,
kulturním i
technickém
prostředí

Rv-JKo
Prohlíţení a orientace
v encyklopediích, knihách,
časopisech

Rozvoj pocitu
sounáleţitosti
s ţivou a neţivou
přírodou, lidmi a
společností
Rv-Rp

Prohlubovat poznatky o moţných
nebezpečích při různých činnostech
(kontakt s látkami ohroţujícími
zdraví)

Rozvíjet tvořivost a fantazii
dětí
Vnímat a charakterizovat
rozdíly v roční době

Nabízet rozmanitou řadu
činností a podávat
dostatek informací

Orientovat se
v encyklopediích a
informace dále zpracovat

Hodnotit ţáka
s přihlédnutím k jeho
schopnostem a znalostem

Uvědomit si, co je
nebezpečné (manipulace
s nebezpečnými látkami)

Poskytovat vhodný
příklad dospělých

