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1. ) Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Škola na nás volá“ 

Návrh a realizace: 

Přivítat všechny děti přípravné třídy např. Maňáskovým divadlem a připravit jim 

radostný vstup do přípravné školy - Maňásková pohádka .

Pomoc dětem a jejich rodičům orientovat se v novém prostředí. Seznámení nových dětí s 

prostředím. Získání informací o dětech od rodičů. Osvojovat si dovednosti k podpoře 

osobní pohody, pohody prostředí. Seznámení s režimem dne v oddělení .

Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Míčové hry - oslovení 

kamarádů,  pohybové hry - Dobrý den, pojďte ven“, „Mám šáteček mám“. „Na jména“,    

“ Škatulata, hebejte se“.

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. Seznámení s možnostmi 

stavebnic v přípravné třídě - herně.  „Stavba   školy“.

Zacházet s grafickým a výtvarným materiálem. Kreslení křídou v cukru - „Naše  škola“.

Pomůcky: maňásci, PC, stavebnice, křída, papír, pracovní listy 

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

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Škola na nás volá“ 

Návrh a realizace: 

Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do přípravné 

třídy. Seznámení s novými dětmi - kolektivní hry - zapojení nových dětí do hry.

Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. Oslovování nových dětí  

jménem.  

Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. Rytmické hry. Vytleskání jména, 

pojmenování  místností a tříd v budově školy,, jména a oslovení učitelky ( Dobrý den, 

nashledanou, prosím, děkuji ) .  
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Popis obrázků „Kdo všechno přišel do školy“. Odloučit se na určitou dobu od rodičů. 

Rozloučení s rodiči v šatně. Porozumět slyšenému. Poslech četby , kniha - „ Honzíkova 

cesta“. 

Naučit se zpaměti krátký text - báseň „Naše škola“. 

Říkanky - „Po prázdninách“, Mraveneček“. 

Labyrint -  „Najdi cestu do školy“. 

Rozlišovat některé číslice - Seznámení s koutkem „Škola“.  

Pomůcky:  kniha,  obrázky školy ,  kniha Honzíkova cesta, labyrint, PC, některá číslice, 

říkanky a básničky 

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

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Škola na nás volá“ 

Návrh a realizace: 

Vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem. Zapojení nových dětí do hry - 

individuální přístup. Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní 

skupině, v rodině, ve škole. Povzbudit děti v kladném projevu chování - kladné hodnocení - 

pozitivní příklady.

Podpora dětských přátelství. Příprava na oběd - kultura stolování ,služba dvojice dětí.

Tvořivé hry „Na domácnost“, „Na obchod“.

Pohybová  pohádka „Na hodné děti“. 

Pomůcky:   stavebnice, tvořivé hry, PC, obchod – ovoce,zelenina a jiné předměty,  obrázky 

hraček. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Škola na nás volá“ 

Návrh a realizace: 
Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se , spolupracovat, přináležet 

ke společenství ve třídě, ve škole. Příležitost poznávat lidské práce. Seznámení se 

zaměstnanci  základní školy. 

Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, obhajovat 

svůj názor, přijmout jiný názor. Řešení konfliktů dohodou. Zvládat základní hudební 

dovednosti vokální i instrumentální. Písnička - „Šel zahradník do zahrady..“.  

Poslech písniček (poznávání hudebních nástrojů). Volné kreslení, dekorativní kreslení 

(ubrus, kapesník….). Malování „Prázdniny“.

Poslech četby z knihy „Jak Ferda učil zvířátka číst“. 

Pomůcky:   pastelky – ubrus, barvy, výkresy, CD – písně, PC, kniha – Ferda mravenec 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Škola na nás volá“ 

Návrh a realizace: 

Vytvářet vztah k prostředí a místu ve kterém dítě žije. Poznávání okolí školy na  

vycházkách - pozorování  parku a prostředí obklopující školu. 

Řešení přirozených a modelových situací. Řešení pracovního listu - Rodina na výletě.

Besedy na téma: „Aby se nám spolu líbilo, Proč chodíme do školy, S čím a kde si 

hrajeme“. 

Smysluplné pracovní činnosti. Úklid  ve třídě,v šatně před odchodem domů.

Uvědomovat si co je nebezpečné, odhadnout nebezpečí a snažit se jim vyhnout. 

Poučení o bezpečnosti. (Chůze po schodech, kontakt se zvířaty........).
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Manipulace a experimentace s různými materiály. Modelování - figurky z fibrů (vsazování 

do plastelín).

Pomůcky :    obrázky školy, model. hmota, podložky, fibry, pracovní listy, PC, časopisy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Mám kamarády“ 

Návrh a realizace: 

Přivítat všechny děti   školy např. Maňáskovým divadlem a připravit jim radostný vstup do 

mateřské školy. Pomoc dětem a jejich rodičům orientovat se v novém prostředí.  

Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí. 

Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu. 

Zdravotní cviky s motivací, cvičení s froté míčky, chůze střídaná během, poskoky -za 

doprovodu rytmických nástrojů. 

Zrakové  a sluchové hry: „Poznáš kamaráda“, Hledání budíku“.

Sladit pohyb s rytmem a hudbou. Opakování pohybové hry „Dobrý den, pojďte ven“, 

seznámení s hrou „Na bublinu“ a pohybovou hrou se zpěvem „Na zlatý řetěz“, „Najdi si 

kamaráda“. 

Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky. 

Osobní hygiena na WC, obsluha při stravování, používání příboru, oblékání a svlékání, 

úprava těla. Zvládat jemnou motoriku, koordinace ruky a oka. Stříhání, lepení a 

dokreslení – výroba panáčka na špejli.

Pomůcky :  míčky, PC, nůžky, lepidlo, špejle, panáček 

…………………………………………………………………………………………………... 
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1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“

Podtéma: „Mám kamarády“ 

Návrh a realizace: 

Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské 

školy. Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. Naučit se zpaměti 

krátké texty. Báseň „ Po prázdninách“, rozpočítadlo „ Bumtarata na buben“.

Projevovat zájem o knížky.Četba knihy na pokračování „ Honzíkova cesta“, prohlížení 

ilustrace v knize, vyprávění a reprodukce přečteného textu. 

Orientovat se v elementárním počtu do 5. Počítání kamarádů, kdo má u Berušek nejvíce 

kamarádů, počítáme kamarády u stolečku atd. 

Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Např. umím pojmenovat kamarády ve třídě, 

znám jména pí učitelek, umím se rozpočítat, znám barvy atd. Hry:  „Hledej kamaráda“, 

„Kdo ti stojí za zády?“ Určovat více a méně: „Kde je více kamarádů?“ 

Pomůcky:   kniha Honzíkova cesta, pracovní listy, PC, barevné pastelky, básně, rozpočítadla 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Mám kamarády“ 

Návrh a realizace: 

Vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem .Posilovat prosociální chování ve 

vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole. Navozovat kontakty 

s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním, respektovat 

ho. Navazovat nová dětská přátelství. „Co je to kamarádství“, „Co je to sobectví “.
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Individuální přístup k dětem, zapojení nových dětí do kolektivních her, cvičení a ostatních 

činností během dne. Oslava narozenin a svátku. Pomáhat a neubližovat mladším dětem, 

kamarádům od „Pampelišek“. 

Přinést si fotky „Tablo třídy“. 

Pomůcky:      stavebnice, obrázky, časopisy, hrací kostky, fotky 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Mám kamarády“ 

Návrh a realizace: 
Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet 

ke společenství ve třídě, ve škole. Uplatňovat základní společenské návyky ve styku 

s dospělými i s dětmi. Pozdravit při příchodu a odchodu ze školy p.učitelky a kamarády 

(Dobrý den, nashledanou, ahoj).Umět poprosit a poděkovat. 

Zacházet šetrně s hračkami. Sledování během celého dne. Kladné hodnocení pečlivého 

úklidu hraček na správné místo.  Zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí 

výtvarných dovedností a technik. Zjištění výtvarných dovedností dětí. Kresba tuší na téma.: 

„Můj kamarád ve školce“(smutný a veselý obličej – dokreslení tužkou). 

Zvládat základní hudební dovednosti(intonace). Seznámení a nácvik písně „ Kruh “, 

vyjádření písně pohybem. Opakování písně „ Když máš dobrou vůli “ – hra na tělo. 

Pomůcky:  píseň Kruh, papír, špejle, barvy, tuš 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Mám kamarády“ 

Návrh a realizace: 

Vytvářet vztah k prostředí a místu ve kterém dítě žije. Poznávání našeho města při 

vycházkách, návštěva místa, kde bydlí moji kamarádi. Rozlišovat bezpečí a naopak 
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nebezpečí, “Co by se stalo kdyby?“ Vnímat, že svět je pestrý a rozmanitý. Zjišťovaní 

znalosti barev na konkrétních věcech, po procvičení ověření na pracovním listě „Kamarádka 

Julinka“. Odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout. Chůze přes silnici, chůze 

po schodech, kontakt s neznámými zvířaty, seskok z výšky atd. Hra při pobytu venku 

s přírodninami – kamínky, dřívky.

Pomůcky:   obrázkový materiál, barevné předměty,  pracovní listy, přírodniny 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Tady jsem doma“ 

Návrh a realizace: 

Přivítat všechny děti  školy a připravit jim radostný vstup do  školy. Pomoc dětem a jejich 

rodičům orientovat se v novém prostředí. Užívání pojmů: vedle, pod, nad, za, u, vlevo, vpravo 

– pracovní listy. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí. Na 

vycházce ukázat místo svého bydliště. Rozhovory s dětmi o místě bydliště. Popsat cestu do 

školy. Rozvíjet pohybové dovednosti. Napodobit chůzi mámy a Emy – dlouhé, krátké kroky, 

rychlý, pomalý běh, dlouhé, krátké skoky, vyskočit nízko, vysoko, atd. 

Pohybové hry - „Zatoulaný míček“,“Vítr a mrak“. 

Smyslové a psychomotorické hry. „Všichni domů“, „Čí je to koza“, „Kohoutku vstávej“. 

Mít v povědomí způsoby osobní ochrany zdraví a bezpečí. Bezpečné přecházení na 

vycházce i cestě do  základní školy. Jednoduché pracovní činnosti. Vystřihování a skládání 

domečků, kytička na náš stůl. Vytvářet obrázky z geometrických tvarů –maminka,tatínek, 

děti. 

Pomůcky:   pracovní listy, domeček,  barevný papír, lepidlo, nůžky

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

1. Téma: „ Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Tady jsem doma“ 

Návrh a realizace: 

Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do školy.  

Dodržování režimu dne – individuální přístup. Rozvíjet komunikativní dovednosti a 

kultivovaný projev. Rozhovor s dětmi o rodině – znám své jméno a adresu, jména členů

rodiny, zaměstnání rodičů, co dělají členové rodiny, ve které místnosti nejčastěji bývají, 

co nejraději děláš ty. Kdo dělá uvedené činnosti – vaří, pere, žehlí, vysává, hraje si, 

vydělává peníze, zlobí, zalévá květiny, myje nádobí, okna, čte noviny, opravuje, zašívá, 

natírá, řídí auto, nakupuje, odpočívá, okopává, ryje, stele postele, učí se, opravuje auto, 

uklízí…  

Artikulační a řečové, rytmické a sluchové hry se slovy – Co kdo dělá – rytmizace a určení 

počátečního písmena. Domluvit se slovy a gesty. Dramatizace – napodobení činností. 

Porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku. Poslech četby na pokračování: „Mirka 

s Jirkou sami doma“. Chápat slovní vtip a humor. Opakování říkadla: „Byl jeden domeček“. 

Hry zaměřené k řešení problému a cvičení paměti.  

Ověření znalostí dětí o geometrických tvarech. Řešení úkolů na pracovních listech a při hrách. 

Početní představy 1-6, hra “Od jednoho k druhému “. 

Pomůcky:    obrázkový materiál k činnostem, říkadla, kniha, geometrické tvary 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Tady jsem doma“ 

Návrh a realizace: 

Vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem. Zapojení nových dětí do hry - 

individuální přístup. Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní 



Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

skupině, v rodině, ve škole. Povzbudit děti v kladném projevu chování - kladné hodnocení - 

pozitivní příklady. Vztahy mezi sourozence. Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, 

dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry. Námětová hra: „Na domácnost“, 

opakování písně: „Naše rodina“.

Pomůcky:   obrázkový materiál, předměty – domácnost, píseň

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“

Podtéma: „Tady jsem doma“ 

Návrh a realizace: 

Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se , spolupracovat, přináležet 

ke společenství ve třídě, ve škole. Zapojení nových dětí do námětových her na domácnost. 

Výtvarné činnosti podněcující rozvoj tvořivosti. Kreslení – „Naše rodina“. Kolorovaná  

malba „Maminka a tatínek u nás doma“. Setkání s lidovou slovesností. Opakování 

tanečku „Měla babka čtyři jabka“. Práce s písní „Já mám tetu ,ty máš tetu“. Poslech pohádky  

„Jak se Cipísek narodil“.

Pomůcky:    papír, barvy,  obrázky rodiny, kamarádů, Cipísek (kniha) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Tady jsem doma“ 

Návrh a realizace: 
Vytvářet vztah k prostředí a místu ve kterém dítě žije. Motivované hravé aktivity. Stavba 

domů z písku, z přírodnin. Využívání encyklopedií. Leporelo „Náš dům“.

Popiš a pojmenuj jednotlivé místnosti na obrázcích, co se v místnostech dělá, kolik 

místností je na obrázku a doma, jaké mají místnosti zařízení, co je dřevěné – skleněné – 

z látky – z kovu – umělé hmoty, co to je nábytek, elektrospotřebiče, hygienické potřeby, 

co usnadní práci v  domácnosti, které nářadí používá tatínek. 
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Rozhovory: „Moje rodina“, Můj domov“. 

Pomůcky:     předměty z kovu , obrázky – Co kdo dělá, obrázkový materiál předmětů, 

leporela, kniha 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Tradice, svátky, hody“. 

Návrh a realizace: 
Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí. Pečlivá příprava na 

stolování . Rozvíjet pohybové dovednosti hrubé a jemné motoriky. Cvičení s náčiním – 

kroužky. Zvládat prostorovou orientaci, pohybovat se ve skupině dětí. Seznámení 

s pohybovou hrou „ Na lišku a zajíčky“, opakování pohybových her: „Na knedlíky“, „Na 

kolotoč“. Ovládat koordinaci ruky a oka, procvičení jemné motoriky.  

Grafomotorika – správné držení tužky, zjištění praváků a leváků ve třídě. Stříhání po čáře – 

koníček na kolotoči. Modelování na téma – „Pečeme cukroví na hody“. Pečlivé vykreslování 

omalovánky O Koblížkovi – kolektivní práce dětí u stolečků. 

Pomůcky:    nůžky, pracovní listy, model. hmota, podložka, omalovánka Koblížek 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 
Podtéma: „Tradice, svátky, hody“. 

Návrh a realizace: 
Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy. 

Seznámení s novými dětmi - kolektivní hry - zapojení nových dětí do hry.

Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. Oslovování nových dětí  

jménem.  



Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vyprávět pohádku, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. Pohádka „O koblížkovi“ 

– dramatizace pohádky. Úmyslně si zapamatovat a později vybavit krátké texty. Nácvik 

říkadla: „Posvícení“ (procvičování hlásky S ) a básně „Kolotoč“. 

Orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první 

desítky. Počítáme kamarády u stolečku, kolik dětí chybí, počet děvčat, počet chlapců atd. 

Pracovní list „Děti si nesou z poutě balonky“. 

Rozlišovat pojmy první, poslední, řazení za sebou podle určité souvislosti. Pracovní list – 

„Koho potkal Koblížek první“. 

Těšit se z hezkých a příjemných zážitků. Umět  si sami zorganizovat hru. Námětová hra  

„Na domácnost“, „ Na kuchařky “. 

Pomůcky:     pohádka O Koblížkovi, pracovní listy, říkadla, báseň, logo.hříčky, číselná řada  

                      hračky -domácnost 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Tradice, svátky, hody“. 

Návrh a realizace: 
Vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem. Zapojení nových dětí do hry - 

individuální přístup. Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní 

skupině, v rodině, ve škole. Povzbudit děti v kladném projevu chování - kladné hodnocení - 

pozitivní příklady. 

Uplatňovat své individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého. Při hrách 

s kamarády umět přijímat jiný názor, uzavírat kompromisy, případné konflikty řešit dohodou. 

Pomůcky:   stolní hry u stolečku, stavebnice, pexesa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“ 

Podtéma: „Tradice, svátky, hody“. 

Návrh a realizace: 
Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se , spolupracovat, přináležet 

ke společenství ve třídě, ve škole. Kolektivní hry dětí, vzájemná zdvořilost, ohleduplnost a 

tolerance. Seznamovat děti s kulturními tradicemi, zvyky. Vyprávění s dětmi o tom, proč

se slaví hody. Utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se 

smí a co se nesmí. V průběhu dne podle potřeby reagovat na chování dětí. Nelhat, nebrat cizí 

věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým.

Zvládat základní hudební dovednosti. Nácvik písně „To je zlaté posvícení“, opakování 

písně „O posvícení“. zachycovat skutečnosti ze svého okolí využití různých technik.  

Malování hodových koláčů, využití přírodnin, luštěnin a barevného písku ke zdobení. 

Pomůcky:   papír, barvy,  štětec, barevný písek,  luštěniny 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1. Téma: „Kdo všechno přišel do školy“

Podtéma: „Tradice, svátky, hody“. 

Návrh a realizace: 
Vytvářet vztah k prostředí a místu ve kterém dítě žije. Poznávání okolí  základní školy 

 a našeho města na vycházkách. Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka 

podporovat např. pravidelné otužování, význam sauny a které je mohou naopak 

poškozovat např. nemytí rukou po toaletě, nečištění zoubků, nesmrkání do hygienických 

kapesníků atd. Hra „Na lékaře“, „Zubaře“.  Nácvik básně „ Zoubky“. 

Pomůcky:   pracovní listy, obrázkový materiál, báseň

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


