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„Vzhůru ke hvězdám 

– příručka pro vesmírného turistu“ 

 



I. KAMARÁDI, POJĎTE K NÁM 

SLUNCE – JEDINEČNÉ JAKO JÁ, TÍM TO VŠECHNO ZAČÍNÁ… (ZÁŘÍ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ TÉMATA: přátelství, vztahy, pravidla, mateřská škola a její okolí, babí léto 

Slunce je hvězda jako každá jiná, ale pro nás je výjimečná. Stejně jako každý z nás je výjimečný 

a jedinečný. Budeme poznávat, že rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a 

kombinacích je přirozená. A protože prázdniny byly dlouhé, připomeneme si jména kamarádů, 

svou značku, jména učitelek a personálu MŠ. Společně si nastavíme pravidla, která nám budou 

pomáhat k respektu a vzájemné úctě, k bezpečí svému i ostatních. Připomeneme si, že máme 

dvě uši k naslouchání a jedna ústa na mluvení. Prostředí, ve kterém žijeme je také jedinečné – 

osvěžíme si paměť a prozkoumáme prostředí mateřské školy a jejího okolí.  Slunce je hvězda, 

která nás osvětluje a hřeje. Stejně tak se ohřejeme v průběhu babího léta. Mohli bychom si 

slunce představit jako ohnivou kouli. Slunce se narodilo modré, dnes je žluté a pak bude červené 

a nakonec bílé. Vysvětlíme si, že i svět kolem nás se vyvíjí, mění a je nezbytné, abychom se 

změny naučili přijímat. Zmapujeme úroveň sebeobslužných a hygienických dovedností a dle 

individuálních potřeb je budeme dále zdokonalovat a upevňovat. 

Integrovaný blok je především zaměřen na vytvoření co nejpříjemnějšího klimatu ve třídě a na 

rozvíjení vzájemných vztahů dítě  děti  učitelé   rodiče. 



Všechny cesty, události a okolnosti si průběžně budeme zakreslovat do svého cestovního 

deníku. Bude to po celý rok náš důležitý společník. 

 

LOGOPEDICKÉ PREVENCE: 

- Logochvilky (Infra) a Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel.  

- Artikulační cvičení. 

- Spontánní vyprávění. 

- Vysvětlení, na co máme oči, knihy, auta, … 

- Doplnění protiklady s názorem. 

- Zmapování gramatické správnosti řeči. 

 

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST: 

Orientace v prostoru a v rovině 

- Orientace. Aktivity: určování směru, prostorové vztahy – popis polohy předmětů v prostoru 

či rovině (v místnosti, na obrázku apod.), poloha končetin/hlavy k trupu, dítěte vzhledem 

k okolí 

- Prostorová představivost, paměť. Aktivity: práce s celkem a částmi, zapojení pohybu, 

hledisko percepce, diferenciace s ohledem na inkluzi 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST: 

- Zrakové vnímání – vyhledat známý objekt na pozadí, odlišit dva překrývající se obrázky, složit 

tvar z několik částí podle předlohy. 

- Sluchové vnímání – lokalizovat zvuk, rozlišit slova s vizuálním podnětem (změna hlásky, 

změna samohlásky), zopakovat větu ze čtyř slov. 

- Motorika – skoky sounož, chůze po schodech nahoru i dolů se střídáním nohou, manipulace 

s drobnými předměty. 

- Grafomotorika – čára svislá, čára vodorovná. 

- Časoprostorová orientace – pojmy níže, výše, přiřadit činností obvyklých pro ráno. 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI: 

- Zajistit „cestovní deník“ pro své dítě – nelinkovaný sešit v pevných deskách. 

- Třídní schůzky, řešení organizačních záležitostí a povinné dokumentace (ověřování 

informací, zaevidování případných změn, aj.). 



- Vybavení skříňky dítěte v šatně, zajištění hygienických potřeb pro dítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. POZNÁVÁME, OBJEVUJEME, POMÁHÁME… (ŘÍJEN–LISTOPAD) 

MERKUR – SOUSED SLUNCE (ŘÍJEN) 

 

 

KLÍČOVÁ TÉMATA: proměny podzimu, barvy, draci, ovoce a zelenina, zvířata, ptáci, stromy, 

houby 

Merkur je nejmenší, hornatá planeta Sluneční soustavy. Je to takový trpaslík, který ale krouží 

velikou rychlostí kolem Slunce. Rychlost a vítr budeme potřebovat, až vypustíme draky do oblak. 

A trpaslík ten často hlídá na zahradách úrodu, kterou letos sklidíme. Zopakujeme si názvy ovoce 

a zeleniny, připomeneme si jejich vůni a chutě. Zajdeme i do lese a zkusíme najít houby. 

Zopakujeme si názvy stromů, ukážeme si, kde rostou, prozkoumáme jejich kůru a listy. Merkur 

byl pojmenován po slavném rychlém běžci. V přírodě máme mnoho zvířat, která rychle běhají. 

Zimě ale neutečou, a tak zjistíme, jak se zvířata připravují na zimu. Jejich pelíšky musí být útulné. 

Zvířata by si jistě nepřála pobývat na planetě Merkur, neboť to není útulná planeta: není tam 

vzduch ani voda. A ten my i zvířata potřebujeme. Merkur je také plný kráterů. Můžeme si zkusit 

krátery vytvořit. Budeme sbírat kameny a tvořit i z nich. Rozklíčujeme rozdíly mezi živou a 

neživou přírodou.  

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:  

- Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel. 

- Artikulační cvičení. 



- Definovat význam pojmů. 

- Poslouchat pohádky, chápat děj. 

- Poznat nesprávně utvořenou větu.  

 

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:  

Vnímání a organizace prostoru 

- Zobrazení předmětů v prostoru (předměty známé z okolí dítěte, postava, hračka, …) s 

využitím modelíny a specifických didaktických pomůcek (Magformers, Polydron). 

- Představy elementárních geometrických tvarů prostorových a rovinných, jejich poznávání a 

vzájemné rozlišování na základě zrakem (vizuální) a hmatem (haptické, taktilní) vnímané 

odlišnosti (trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník, oblá a hranatá tělesa), pouze s užíváním 

minima geometrické terminologie – není cílem! 

- Stavby 3 D – vytváření prostorových modelů a maket konkrétních situací, podle vlastní 

fantazie, podle předlohy s využitím stavebnic (LEGO, konstrukční stavebnice – SEVA, …), 

souboru krychlí, tyčinek, dřívek, … pomůcky Montessori. 

- Vztah mezi 2D a 3D modely – činnosti s „geodeskou“, ohraničování a oplocování, 

rozdělování a půlení – dělení a vyplňování prostoru a roviny – mozaikování, parketování…, 

kreslení a doplňování obrázků s uplatněním prvků shodnosti, pravidelnosti – s využitím 

práce s papírem (origami), a specifických pomůcek a her (tangram, Blokus, …) 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:  

- Rozvoj zrakového vnímání – pojmenování barev, přiřazení odstínu barev, pojmenování 

odstínů barev. 

- Sluchové vnímání – poznat píseň podle melodie, rozlišit rozpočítadla, slova s vizuálním 

podnětem (znělé a neznělé hlásky, sykavky), zopakovat čtyři nesouvisející slova. 

- Motorika – přelézání překážek, manipulace s drobnými předměty. 

- Grafomotorika – kruh, spirála. 

- Časoprostorová orientace – pojmy vpředu, vzadu, přiřazení činností obvyklých pro večer. 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

- Sběr kaštanů společně s dětmi a jejich přinesení do MŠ. 

- Přinesení ovoce a zeleniny do MŠ.  

- Projektový den věnovaný kamínkům – Kamínkový den.  

- Drakiáda.  

 

 

 

 



VENUŠE – ZÁŘÍCÍ PLANETA (LISTOPAD) 

 

 

KLÍČOVÁ TÉMATA: zdraví, nemoc, lidské tělo, vnitřní orgány 

Venuše se nachází mezi Merkurem a Zemí, ale ani trochu se nepodobá svým sousedům. Je to 

zářící hvězda, dobře viditelná jak při východu, tak při západu Slunce. Je tak jasná, že se jmenuje 

po bohyni krásy! Venuše je označovaná za planetu žen. Povíme si, jaké jsou rozdíly mezi dívkami 

a chlapci. Prozkoumáme lidské tělo jak z vnějšku, tak zevnitř. A jak to, že Venuše tak září? 

Venuše je obalená hustým závojem oblaků, které odráží sluneční světlo. Avšak Venuši 

nemůžeme navštívit. Plyny, které se na Venuši nacházejí, jsou pro člověka škodlivé a jedovaté. 

I my se pokusíme zorientovat v tom, co je pro nás škodlivé, jedovaté nebo nebezpečné. A 

řekneme si i to, jak se chránit, abychom byli v bezpečí. Navíc na Venuši fičí silný vítr (silnější než 

tornádo) a je tam horko, takže projít se tam by bylo v podstatě nemožné. I my se musíme 

vhodně oblékat, neboť venku už se začíná ochlazovat. A tak je také čas na to, rozvinout téma 

zdraví a nemoci.  

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:  

- Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel. 

- Artikulační cvičení. 

- Chápat jednoduché vtipy a hádanky. 

- Předat krátký vzkaz.  

 



MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:  

Míra 

Nabízené aktivity se týkají tří oblastí: 

1. Délka, obsah (1D a 2D) 

- Aktivity: měření s využitím vlastního těla. 

- Matematika v přírodě: Symetrie a tvary; Umístění, pozice, pohyb; 

- Porovnávání objektů k manipulaci jako tkanička, dřívka, měření – využitím vlastního těla. 

První argumentace – tohle je delší, ani kousek není navíc apod. 

- Matematické hry. 

2. Objem (3D) 

- Aktivity: velikost nádoby, porovnání objemu kapaliny v nádobě v různých polohách, 

porovnání rozměrů hranolu. 

3. Jiné veličiny – síla, hodnota mince, hmotnost 

- Aktivity: herní aktivity. 

 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:  

- Zrakové vnímání – odlišit shodné a neshodné dvojici lišící se detailem. 

- Sluchové vnímání – rozlišit slova bez vizuálního podnětu (změna hlásky, změna 

samohlásky), zopakovat větu z pěti slov. 

- Motorika – podlézání překážky, stříhání. 

- Grafomotorika – vlnovka. 

- Časoprostorová orientace – předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi, přiřadit 

činnosti obvyklé pro dopoledne, poledne, odpoledne. 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

- Bu bu stezka. 

- Projektový den – Halloween a „dušičky“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. KDOSI JE ZA DVEŘMI (PROSINEC) 

SATURN – PÁN PRSTENCŮ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ TÉMATA: advent, zvyky, tradice, emoce 

 

Jedním z hlavních rysů Saturna je jeho systém prstenců. Není to jediná planeta, která má 

prstence, ale jeho jsou nejslavnější a nejlépe viditelné. Stejně jako je v prosinci nejlépe viditelné 

každé světýlko přivolávající Ježíška. A jelikož je prosinec měsícem očekávání a těšení, 

představíme si, že Saturn má svůj prstenec kouzelný! V tomto čase si připomeneme adventní 

zvyky. Navštíví nás také Mikuláš s andělem a čertem. Využijeme toho, a budeme se zajímat o 

naše kladné a záporné vlastnosti. Zkusíme zhodnotit sami sebe, své chování, své pokroky, své 

přednosti. Zkusíme se také zamyslet nad tím, v čem se můžeme zlepšit.  Někdy se ale zdá, že 

Saturnu prstence zmizely. To záleží na poloze, jakou mají vzhledem k Zemi. Vezmi si obyčejný 

prstýnek: když se na něj díváš z boku, je docela jiný, než když ho pozoruješ shora.  Zkusíme si 

více takových pokusů. Saturn nemá pevný povrch a je mnohem řidší než země: kdyby se Saturn 

koupal v moři, plaval by na hladině! To je kouzlo! A nejen o takových kouzlech je vánoční čas… 

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:  

- Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel. 

- Artikulační cvičení. 

- Přiřadit, co k sobě patří a vysvětlit to. 

- Tvořit jednotné i množné číslo.  



MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:  

Logika 

- Hry na práci s možnostmi a jejich hodnocením. Klíčová slova: možnost, jde to jinak/jinudy, 

vazba když – pak (ano/ne). Hry kombinujeme se začleněním podmínek, hodnocením jejich 

dodržení. 

- Hra – děti řeší prstem labyrinty sestavené z Lega. 

- Hra – labyrint s podmínkou: každou cestou jde projít/projet nejvýš jednou; děti řeší labyrint, 

který samy sestavily z kostek na stole; pohyb v labyrintu provádějí dřevěnou javajkou nebo 

autíčkem a popisují, kudy se právě pohybují: Obměna: dítě 1 diktuje pohyb dítěti 2. 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:  

- Zrakové vnímání – odlišit obrázek lišící se vertikální polohou. 

- Sluchové vnímání – rozlišit slova bez vizuálního podnětu (znělé a neznělé hlásky, sykavky), 

z trojice slov najít rýmující se dvojici. 

- Motorika – nápodoba předvedeného pohybu, otevírání dlaně postupně po jednom prstu.  

- Grafomotorika – šikmá čára. 

- Časoprostorová orientace – pojmy daleko, blízko, rozliší pojmy dříve, později (seřadí 

obrázky). 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

- Napsat dopis pro Mikuláše.  

- Plnit úkoly z adventního kalendáře.  

- Zpívání u stromečku.  

- Přinést vánoční dobroty. 

- Vánoční jarmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. DEN, CO DEN, TO NOVÉ KOUZLO (LEDEN–ÚNOR) 

URAN – PLANETA LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ (LEDEN) 

 

 
 

 

KLÍČOVÁ TÉMATA: Tři králové, zvířata v zimě, zimní sporty, led, sníh a sněhuláci, života za 

polárním kruhem 

 

Uran je „křivou“ planetou. Je to mladší bráška Jupitera a Saturna. Je ale menší. V porovnání se 

Zemí je však obrovský: vešlo by se do něj 60 planet, jako ta naše! A když už je řeč o velikosti, 

máme leden, a to bývá velká zima. Možná napadne sníh a zamrzne, a proto na sebe musíme 

být velice opatrní, teple se oblékat a také na sebe dávat pozor při zimních sportech. Povíme si 

něco o zvířátkách v zimě, jak žijí a také o tom, jak jim můžeme pomoci, aby nijak nestrádala. 

Uran je bohatý na metan a jemu pravděpodobně vděčí za svoji modrou barvu. Je na něm ale 

hrozná zima! Stejně jako na Severním a Jižním pólu. Zajedeme se tam podívat? Na Uranu také 

fouká silný vítr. Tak si musíme dát pozor, aby nás neodfouknul až ke Třem králům. Víte, kdo to 

byl? Osa Uranu směřuje ke Slunci. Je to tak, že se otáčí kolem své osy jako bowlingová koule. 

Tak snad se nám z toho zimního dobrodružství nezatočí hlava…  

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:  

- Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel. 

- Artikulační cvičení. 



- Tvorba nadřazených pojmů. 

- Převyprávět kratší text.  

- Tvorba zdrobnělin. 

 

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:  

Logika 

- Hra – děti řeší labyrint, sestavený z molitanové stavebnice chůzí) každé dveře se smějí 

otevřít nejvýš jednou. Obměna: v labyrintu jsou popelnice a kuka vůz má pro ně zajet 

nejkratší cestou. Jednotlivé cesty se překreslí do plánku a v plánku se porovnávají, případně 

se hledá nová cesta. V komentáři nastupuje vazba: Když – pak. 

Vybrané aktivity pro období 1 r. před ZŠ.  

- Díky pozorování a propojování jednotlivých zkušeností je dítě schopné hledat nová řešení, 

přijmout, že některá z jeho řešení nemusí být správná, což je schopné jen někdy odkrýt zcela 

samo porovnáváním. Rozlišuje mezi přáním a realitou, mezi myslím si a vím. Pomalu vnáší 

do své práce systém, je-li vhodně stimulováno. Učí se trpělivosti. 

- Hra. Zadavatel vybere ze sáčku 3 magnetky – „kuličky“ (např. ● ● ●) a ty umístí na zadní část 

magnetické tabule. Zadání: V sáčku jsou kuličky tří barev, jsou tam červen kuličky, modré 

kuličky a žluté kuličky. Kdo uhodne, které 3 kuličky jsem vyndal(a)? Děti postupně dávají 

návrhy a zadavatel každý z nich hodnotí N (není pravda), P je to pravda/A ano. Návrh je 

zviditelněn magnetkami. 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:  

- Zrakové vnímání – vyhledat dva shodné obrázky v řadě.  

- Sluchové vnímání – rozlišit slova s vizuálním podnětem (změna délky), určit, zda se dvě slova 

rýmují, určit, zda jsou dvě krátké rytmické struktury shodné. 

- Motorika – přejde po čáře, pozná hmatem předměty. 

- Grafomotorika – „zuby“.  

- Časoprostorová orientace – pojmy první, poslední, pojmenuje, co se stalo nejdříve, později, 

naposled. 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

- Přinést krmení pro ptáčky do MŠ a jeho nasypání do krmítka. 

- Projektový den – Sněhulák.  

 

 

 

 

 

 

 



NEPTUN – ZMRZLÁ PLANETA (ÚNOR) 

 

 
 

KLÍČOVÁ TÉMATA: Masopust, karneval, pohádka, povolání 

 

Tato planeta vypadá jako dvojče Uranu. Alespoň, co se týče barvy (i v jeho atmosféře je metan), 

protože když se podíváš na velikost, všimneš si, že Neptun je o něco menší. Neptun má také 

prstence. Opět budeme malinkou kouzlit, protože je tu období Masopustu a karnevalu. Tak si 

oblékneme masku a bude na chvíli někým jiným. Nahlédneme pod pokličku různým řemeslům. 

Neptun je tak modrý, že vypadá, jako by byl pokrytý mořem. Můžeme se po něm plout jako 

námořníci. A co další povolání? Neptun je nejvzdálenější planeta do od Slunce, proto je také 

nechladnější planetou Sluneční soustavy. Na Neptunu fouká nejrychlejší vítr ve Sluneční 

soustavě. Necháme se odfouknout do pohádky? Poznáme pohádkové bytosti, jejich charaktery 

a vlastnosti.  

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:   

- Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel. 

- Artikulační cvičení. 

- Tvorba protikladů (antonym). 

- Poznat a pojmenovat nesmysl na obrázku.  

- Do příběhu doplnit slovo ve správném tvaru.  

 

 

 



MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:  

Představy o kvantitě 

Aktivity: 

1. Říkánky a básničky na rozvoj rytmického cítění. 

2. Hry za měřené na numeraci (do 3, do 5, do 10) – určení a vymodelování určitého počtu. 

3. Deskové hry – propojování modelů čísla (vizuální – kinestetické, statické – dynamické). 

4. Hry s hrací kostkou – pozorování pozic puntíků na kostce a jejich modifikace. 

5. Reprodukce obrázku – můžeme sledovat počet znaků, strukturu uspořádání znaků. 

6. Hry z hlediska percepcí – akustické, haptické, kinestetické, vizuální (vnímat počet objektů 

nejen zrakem, ale i hmatem nebo sluchem, hra na tělo, Orffovy nástroje, deklamace říkadel, 

hra na ozvěnu, tanec ve spojení se zpěvem nebo říkankou). 

7. Pohádka – rozvoj kvantitativních představ, uspořádání děje podle obrázků, vyprávění podle 

obrázků, uspořádání postav apod. (Tři medvědi, Sněhurka a sedm trpaslíků, Tři zlaté vlasy…). 

8. Využití deskových her na propojování různých modelů čísla: vizuální – kinestetický, statický 

– dynamický (pomíjivý/proměnlivý v čase). 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:  

- Zrakové vnímání – odlišit shodné a neshodné dvojice lišící se vertikální polohou.  

- Sluchové vnímání – rozlišit slova bez vizuálního podnětu (změna délky), určit počet slabik. 

- Motorika – stoj na špičkách s otevřenýma očima, rozlišit hmatem různé povrchy, materiály. 

- Grafomotorika – horní smyčka. 

- Interpretovat pohádky, příběhy bez obrázkového doprovodu. 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

- Příprava masek na karneval. 

- Výroba loutky doma s rodiči a její přinesení do MŠ. 

- Projektový den – Mezinárodní den mateřského jazyka (21. 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. CO TA OČKA VIDÍ (BŘEZEN–DUBEN) 

JUPITER – OBŘÍ, PRUHOVANÁ PLANETA (BŘEZEN) 

 

KLÍČOVÁ TÉMATA: jaro, jarní květiny, zvířata a jejich mláďata, Velikonoce, voda 

 

Jupiter je největší planeta Sluneční soustavy. Představ si, že jeho průměr je 11krát větší než 

průměr Země! Je tak veliký, že by se do nej vešlo 1 300 Zemí! Na jaře se na naší planetě děje 

tolik stejně obřích změn! Prozkoumáme je? Podíváme se do trávy na jarní květiny. To bude 

vůně! Jupiter má tak silnou gravitaci, že člověk, který na Zemi váží 70 kg, by na Jupiteru vážil 

185 kg. Kolik by tam vážil třeba beran nebo kráva? Nebo jejich mládě? Zjistíme to! Nejdříve si 

ale zvířata a jejich mláďata připomeneme. Díky této síle ovlivňuje Jupiter oběžnou dráhu 

meteoritů, narušuje pohyb planet, a dokonce se mu daří přitahovat komety. Jupiter je plynná 

planeta, takže je nemožné po něm chodit. Nejsou tam hory, sopky, ani krátery, ale pouze 

mračna a bouřky. Ještěže žijeme tady na Zemi! Jarní bouřka nás ale určitě nemine. Možná třeba 

na Velikonoce. Povíme si o tradicích a zvycích, které jsou spojeny právě s Velikonocemi.  Jupiter 

vypadá trochu jako zebra, ale jeho pruhy jsou obrovské – mnohem větší než naše Země. Na 

Jupiteru jsou tmavé třpytící se oblasti. Jdou spatřit i obyčejným amatérských teleskopem. 

Bouřky také přináší hodně vody. A v březnu slavíme Mezinárodní den vody. Tak si o ní něco víc 

řekneme a zkusíme si i nějaké pokusy s vodou.  

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:  

- Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel. 

- Artikulační cvičení.  

- Tvoření slov podobného významu (synonym). 

- Formulace otázek, adekvátní odpověď na otázku (samostatně, smysluplně). 



MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST: 

Představy o kvantitě  

Obecné náměty na aktivity rozvíjející představu veličiny: 

1. Hra na obchod (mince, bankovky). 
2. Badatelská činnost (pokusy s váhou – hmotnost, pokusy s měřením – míra, pokusy s vodou 

– objem). 
3. Využití vlastního těla jako měrné jednotky (krokování místnosti, měření na lokte, palce 

apod.). 
4. Vláčky (dřevěné hranoly, barevně odlišené, stavba stejně dlouhých vláčků, více možností 

pro vytvoření délky vláčku apod.). 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:  

- Zrakové vnímání – doplnit chybějící části v obrázku. 

- Sluchové vnímání – rozlišit slova s vizuálním podnětem (změna měkčení), vyhledat rýmující 

se dvojice. 

- Motorika – poskoky po jedné noze, dotek bříškem každého prstu na ruce bříška palce.  

- Grafomotorika – spodní smyčka.  

- Časoprostorová orientace – orientace v okolí (dítě ví, jak se jde do obchodu, do školky 

apod.), rozlišení pojmů nejdříve, před tím, potom.  

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

- Přinést misku, zeminu a obilí (semínka trávy).  

- Na počest Světového dne štěstí děti vyrobí s rodiči nějaký symbol štěstí (slon, čtyřlístek, 

podkova…) a přinesou ho do MŠ, kde vytvoříme „Galerii štěstí“. 

- Projektový den věnovaný Světovému dni vody (22. 3.) – děti přijdou do MŠ v modrém 

oblečení.  

- Velikonoční jarmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARS – RUDÁ PLANETA (DUBEN) 

 

 
 

KLÍČOVÁ TÉMATA: brouci, ekologické chování, materiály a jejich vlastnosti, třídění odpadu, 

škola 

 

Mars je červený proto, že je rezavý. Rez vznikla tím, že planeta je velmi bohatá na železo. Železo 

– to je jedna ze surovin, kterou můžeme třídit. Stejně jako mnoho dalších. Chceš se o tom 

dozvědět víc? Rudá planeta Mars je ze všech planet nejpodobnější Zemi. Její velikost je někdy 

mezi Zemí a Měsícem. Ale brouky bychom tam nenašly. Teplota na Marsu je velmi nízká, a také 

jeho atmosféra je pro člověka a vše živé jedovatá, protože se skládá převážně z oxidu uhličitého, 

který je pro nás nedýchatelný. Tak se zhluboka nadechněte, protože na Zemi je to možné. A pak 

skloníme hlavu do trávy a budeme hledat nejrůznější druhy hmyzu. Skoro by člověka přešla chuť 

na Mars jet, ale víš, jak to je: lidé chtějí neustále objevovat nová místa! To ale neznamená, že 

se o naši planetu nemusíme starat. Právě naopak! Musíme o ni „s ekologickým srdcem“ 

pečovat. Co to znamená si řekneme a budeme hledat další cesty, jak naší Zemi pomáhat. Máme 

tady tolik rozmanitostí, mnoho různých materiálů a z nich vytvořených nespočet věcí. 

Prozkoumáme to. Zjistíme, co se z čeho vyrábí, a jak. V dubnu nás také čeká zápis do základní 

školy. Povíme si o rozdílech mezi školkou a školou.  

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:  

- Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel. 

- Artikulační cvičení.  

- Poznat a vymyslet slova stejného zvuku, ale různého významu (homonyma). 

- Smysluplně vyjádřit myšlenku, nápad, popíše situaci, událost, vyjádřit svoje prožitky. 



MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST: 

Práce s daty 

1. Aktivita č. 1 Předškolní vzdělávání – práce s pracovními listy 

Uspořádání 

Název aktivity: INDIÁNI – Který z indiánských kluků je nejlepší střelec? 

Pomůcky: Obrázek s indiánskými kluky, bizonem a šípy 

Popis aktivity: Každý indiánský kluk na obrázku střílel do terče na bizona šípy stejné barvy, jakou 

mají jeho péra na čelence. Děti určí počet červených šípů, které zasáhly bizona, počet modrých 

šípů, které zasáhly bizona a počet zelených šípů, které zasáhly bizona. Děti uspořádají barevné 

šípy podle jejich počtu a určí indiánského kluka, který zasáhl bizona největším počtem šípů. 

Věk: 5–6 roků 

Modifikace aktivity: Indiáni mohou lovit ryby v řece atd. 

 

2. Aktivita č. 2 Předškolní vzdělávání – práce s pracovními listy 

Kategorie: Uspořádání 

Název aktivity: INDIÁNSKÝ TOTEM 

Na stavbu totemu použili indiáni trojúhelníky, čtverce, kruhy a obdélníky. Určete počet dílků, 

kterých použili indiáni na stavbu totemu nejvíce? Zjistěte pomocí tabulky. 

Pomůcky: Obrázek s indiánskými kluky, totemem a bizonem 

Popis aktivity: Děti spočítají počet trojúhelníků, které použili indiáni na stavbu totemu. Číslo 

zapíšou do tabulky. Dále děti spočítají počet čtverců, kruhů a obdélníků, které použili indiáni na 

stavbu totemu a počty zapíšou do tabulky. Děti z tabulky zjistí, kterých dílků použili indiáni na 

stavbu totemu nejvíce. 

Věk: 5–6 roků 

 

3. Aktivita č. 3 – Pohybové hry 

Kategorie: Třídění 

Pomůcky: Základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník) vyrobené z kartonu ve třech 

barvách ve dvou velikostech. 

Popis aktivity: Děti volně běhají po třídě, kartony s tvary drží před sebou oběma rukama. Při 

vyslovení kritéria pro třídění se rozdělí do skupinek (tříd). 

Kritéria: barva, tvar, velikost 

Modifikace aktivity: Možno pracovat se základními tělesy vhodné stavebnice (koule, válec, 

krychle, kužel, jehlan, kvádr). Děti si na začátku vylosují těleso, s ním pak po celou dobu pracují. 

 

Kategorie: Uspořádání 

Pomůcky: Základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník) vyrobené z kartonu 

ve třech velikostech. 

Popis aktivity: Uspořádání předchází třídění. Děti volně běhají po třídě, kartony s tvary drží před 

sebou oběma rukama. Při vyslovení kritéria tvar se rozdělí do skupinek (tříd) a v těch pak pracují. 

Necháme je uspořádat se ve skupině podle velikosti – vzestupně, sestupně. 

Modifikace aktivity: Možno pracovat se základními tělesy (koule, krychle, kvádr) různých 

velikostí. 



Kategorie: Párování 

Pomůcky: Základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník) vyrobíme z kartonu 

ve třech různých velikostech. Každý z tvarů rozstřihneme na dvě části. 

Popis aktivity: Na začátku si děti vylosují část tvaru. Během písničky děti běhají, prohlíží si ostatní 

a na pokyn hledají kamaráda, který má odpovídající druhou část jejich tvaru. 

Modifikace aktivity: Obtížnější variantou může být, když rozstříháme např. pouze obdélníky 

(výřezy budou různé). 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:  

- Zrakové vnímání – ze šesti obrázků si tři zapamatovat, vyhledat daný objekt ve skupině zleva 

doprava.  

- Sluchové vnímání – rozlišit slova bez vizuálního podnětu (změna měkčení), určit, zda jsou 

dvě delší rytmické struktury shodné.  

- Motorika – chůze po mírně zvýšené ploše, poznat hmatem geometrické tvary.  

- Grafomotorika – horní oblouk s vratným tahem.  

- Časoprostorová orientace – pojmy hned před, hned za, orientace ve dnech v týdnu. 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

- Přinést vyfouklá vejce.  

- Květinový den – děti budou znázorňovat květiny.  

- Projektový den věnovaný Mezinárodnímu dni dětské knihy (2. 4.) – děti si přinesou do MŠ 

svou nejoblíbenější knihu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. CESTOU NECESTOU (KVĚTEN-ČERVEN) 

ZEMĚ – NAŠE MODRÁ PLANETA (KVĚTEN) 

 

 

Klíčová témata: rodina, můj domov, charakterové vlastnosti 

Žijeme na planetě Zemi, která je zatím jediným místem ve Sluneční soustavě, kde je možné žít. 

Hlavně proto, že je zde tekoucí voda, a je to právě obrovská plocha oceánů, která naši planetu 

zbarvuje do modra, když ji pozorujeme z vesmíru. A o vodě už něco víme. Úžasná modrá planeta 

na mapě je právě ta „naše“ – místo, kde žijeme, chodíme do školky, cestujeme, nakupujeme, 

hrajeme si, … a ze které pozorujeme nebe i s kouskem Vesmíru. Máme tady svou rodinu, svůj 

domov, svoje kamarády. Pojďme si to tom něco povědět. Kdo všechno patří do naší rodiny? 

Jaké úkoly v rodině máme? Jakou práci dělá moje maminka a můj tatínek? Jací jsme? Jaké mám 

vlastnosti? Ukážeme ostatním místa, kde žijeme, kde jsme rádi. Popíšeme si rozdíly mezi vesnicí 

a městem.  

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:  

- Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel. 

- Artikulační cvičení. 

- Správně posoudit pravdivost nebo nepravdivost tvrzení. 

- Pojmenovat, co dělá určitá profese. 

- Sdělit svoje jméno, příjmení, jména rodičů, sourozenců, adresu. 

 

 

 

 



MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST: 

Práce s daty 

1. Aktivita č. 4 

Kategorie: Párování 

Pomůcky: Několik krychlí o různé délce hrany. Kartičky se čtverci odpovídajícími podstavám 

krychlí. 

Popis aktivity: Nejprve můžeme dítě nechat uspořádat kartičky dle délky stran čtverců. Dalším 

úkolem dítěte je přiřadit krychli kartičku s odpovídajícím čtvercem. Žáci využívají odhad. 

Modifikace aktivity: Možno pracovat s různými tělesy dohromady (krychle, kvádr, válec, 

trojboký hranol apod.) – lze využít vhodnou stavebnici. 

 

2. Aktivita č. 5 – Využití hmatu 

Kategorie: Třídění 

Pomůcky: Sada těles – vybrané dřevěné kostky Woody (krychle, válec, kvádr) nebo jiná vhodná 

stavebnice 

Popis aktivity: Děti třídí tělesa se zavázanýma očima jen pomocí hmatu. 

 

3. Aktivita č. 6 – Hrátky s puntíky 

Kategorie: Přiřazování, třídění 

Pomůcky: Kelímky označené čísly 1, 2, 3. Kartičky s 1, 2 nebo 3 puntíky. 

Popis aktivity: Úkolem dětí je roztřídit všechny kartičky do příslušných kelímků (skupinám 

symbolů na kartičkách přiřazujeme číslo). 

Modifikace aktivity: Na rozmístění puntíků na kartičkách nebude záležet (mohou být i 

diagonálně apod.) 

 

4. Aktivita č. 7 – Zdobení draků 

Kategorie: Třídění (Klasifikace) 

Pomůcky: 3 draci z papíru, mašle tří barev, tří velikostí, tří tvarů 

Úkoly: Necháme dítě samotné zvolit si kritérium, podle kterého mašle drakům rozdělí. 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:  

- Zrakové vnímání – poznat viděné obrázky, umístit obrázky na své místo.  

- Sluchové vnímání – rozlišit bezvýznamové slabiky, určit počáteční hlásku slova, napodobit 

rytmus (2-4 tóny, více). 

- Hrubá motorika – přejít přes kladinu,  

- Grafomotorika – spodní oblouk s vratným tahem. 

- Vizuomotorika – čára mezi dvěma liniemi, jedna linie. 

- Časoprostorová orientace – vpravo, vlevo na vlastní těle, přiřadit činnosti obvyklé pro roční 

období. 



 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

- Přinést fotografii rodiny.  

- Spolupodílet se na přípravě besídky k Mezinárodnímu dni rodiny.  

- Projektový den věnovaný Světovému dni her (28. 5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MĚSÍC A HVĚZDY – BUDOU ZÁŘIT DÁL, I KDYŽ ŠKOLCE UŽ ZAMÁVÁM… (ČERVEN) 

 

 

Klíčová témata: cestování, dopravní prostředky, světadíly, cizokrajná zvířata, léto, prázdniny 

Měsíc je jediný přírodní satelit Země. Ačkoli se může zdát zářivý, nesvítí sám, ale jednoduše 

odráží sluneční paprsky. Povrch měsíce je šedý a skalnatý. Je na něm dost prachu: nikdo tam 

neuklízí! Není tam voda, vzduch ani vítr. Není tam dokonce ani atmosféra, takže je tam neustále 

tma. Je to trochu strašidelné, ale zato jsou tam krásně vidět hvězdy! A ty tvoří nejrůznější 

souhvězdí, které se jmenují podle toho, co lidem připomínala. Zkusíš také nějaké objevit? Aby 

vytvořili mapu Měsíce, vědci se rozhodli si k němu zaletět: Měsíc se otočí kolem své osy, za 

kterou oběhne Zemi, a proto je k nám obrácený stále stejnou stranou. Ani nejmocnějším 

teleskopem nemůžeme spatřit jeho druhou stranu! A my také budeme cestovat. Navštívíme 

letem světem světadíly a zvířata, která tam žijí. A víš, že i zvířata letěla do Vesmíru? Jakou formu 

dopravy ale zvolíme? Připomeneme si, které dopravní prostředky létají, které jezdí po cestě a 

které po kolejích, a které plují na vodě. Začalo léto a to znamená, že jsou před námi prázdniny. 

Co všechno je s létem spojeno? Měsíc také každou noc vypadá jinak. Je to stále ten stejný měsíc, 

ale Slunce z něj někdy ozáří jen polovinu a z této poloviny často vidíš jen kousek, podle toho, 

kde se nachází vzhledem k Zemi. Můžeš ho vidět kulatý, špičatý, nebo ho nevidíš vůbec. To jsou 

měsíční fáze. Stejně jako má životní fáze i člověk. A tebe čeká přechod od předškolního věku do 

věku školního! 

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:  

- Logochvilky (Infra), Logopedické hrátky.  

- Dechová cvičení. 

- Gymnastika mluvidel. 



- Artikulační cvičení. 

- Pochopit a ve správném pořadí realizovat i poměrně dlouhé a komplikovanější pokyny. 

- Časoprostorová orientace – pojmy uprostřed, prostřední, předposlední, seřadit obrázky 

podle posloupnosti. 

 

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST: 

Rytmus 

- Jednou z možností, jak se s dětmi posunout dále v prostředí Krokování (tedy za předpokladu, 

že už si vyzkoušely krokovat s písničkou podle sebe), je vyzkoušet s dětmi rytmizovanou 

chůzi. 

Nejprve si ukážeme krok s přísunem a ověříme, zda ho děti zvládají. Krok s přísunem se nám 

bude v budoucnu hodit, neboť pokyn: „Udělej 1 krok dopředu, pak 1 kroku dopředu, začni, 

teď!“ bude vždy reprezentován stejnými kroky. Když se nohy při krokování střídají, tak když 

uděláme první krok, vykračujeme pravou a u druhého kroku vykračujeme levou nohou, což 

může být matoucí jev. Tedy krokujeme s přísunem na volné ploše bez pásu, začínáme na 

stejné startovní čáře, zpíváme a vytleskáváme rytmus písně „Pec nám spadla“ nebo „Měla 

babka“ (v příloze I. přikládáme náměty písniček a říkanek, které je možné pro tuto činnost 

zařadit). Tlesknutí do rytmu odpovídá jednomu kroku. Po dozpívané sloce uvidíme, jestli 

všichni dokrokují stejně daleko, diskutujeme s dětmi, proč někdo ušel během písničky delší 

nebo kratší úsek. Dokážou děti pojmenovat důvod, proč jeden došel dál než jiný? Pokoušíme 

se pozorováním zachytit, které dítě synchronizuje rytmus písně se svými kroky a které to 

nedokáže. 

Domníváme se, že je důležité pořadí zvolených písniček a říkanek. Důležitá je rovněž 

formulace slovního pokynu, který učitel/ka k aktivitě vydá. Stalo se, že bylo nepromyšleně 

řečeno: „Půjdeme všichni stejně,“ což některé děti pochopily tak, že se mají držet všichni v 

jedné řadě. Tomu pak podřídily svůj pohyb, takže pokyn „jedno tlesknutí = jeden krok“ šel 

stranou. Děti nebyly schopné splnit oba požadavky najednou. Vůdčí osobnosti dětské 

skupiny suverénně krokovaly a ostatní děti cupitaly tak, aby se přizpůsobily jejich poloze. 

Tutéž aktivitu můžeme brzy přenést na krokovací pás. V čem bude rozdíl? Bude krokovat 

dvojice (později i trojice až pětice dětí) a ostatní děti budou posuzovat, jak se jim daří 

synchron tlesknutí a kroku. Děti uvidí, že pokud je dána délka kroku (odstupem políček 

krokovacího pásu), už nehraje roli, jak dlouhé má kdo nohy. 

Můžeme připravit jednoduchou úlohu (popsána v kap. 4.1.1), kdy dvě děti půjdou střídavě 

vždy na jednu strofu písně vpřed a na druhou vzad. Ostatní děti pro ně budou zpívat a 

vytleskávat a přitom sledovat, jak jejich kamarádi krokují, jestli se trefují do rytmu, jestli si 

nepřidávají kroky apod., zda dojdou zpět na startovní políčko. 

Poznámka: Pokud si k této aktivitě přibereme kameru a pořídíme záznam, získáme cenný 

materiál pro didaktický rozbor celé situace, nahlédneme na interakce dětí, které v reálném 

čase nemáme šanci postřehnout a vidíme i svou roli v celém procesu, své vlastní chyby, 

které máme možnost příště neopakovat. Toto bychom mohly psát u všech aktivit. Ale zde 

to platí dvojnásobně, neboť díky pomíjivosti krokování je velmi náročné postřehnout 

všechny jevy. 



- Jiné náměty na aktivity či hry, které jsou blízké prostředí Krokování, jsou hra „Člověče, 

nezlob se“ a další deskové hry, kde se figurka pohybuje po polích a udělá tolik kroků, jako je 

teček na hrací kostce. 

V těchto hrách figurky také „krokují“. Rovněž je možné hru realizovat ve třídě s živými 

„figurkami“ (dětmi). K této hře i úlohám v seznamu níže doporučujeme používat hrací 

kostku vhodnou pro hod na zemi, tedy výrazně větší, než se obvykle používá. Máme 

zkušenosti, že děti mnohem víc baví hra ve třídě než klasická na stole. 

„Honzo, vstávej!“. V této hře se také krokuje, jen jsou kroky různě dlouhé. Dále stojí za 

zmínění aktivita „školka s tenisákem o zeď“ nebo „skákání gumy“. Tyto aktivity napomáhají 

synchronu pohybu a slova. 

To, že jsou děti připravené hrát si s prostředím Krokování, naznačuje i fakt, že kdykoli se 

dostanou na prostoru, kde jsou na podlaze vyznačené šlápoty, vždy je to zaujme a jdou si 

se šlápotami „hrát“ – jednou je projdou tak, aby šláply na každou šlápotu, po druhé projdou 

tak, že šlápnou na každou druhou šlápotu, potřetí skáčou po jedné noze tak, aby vždy skočily 

na novou šlápotu… Takto si děti hrají i na obyčejných schodech. Zábavnou pomůckou pro 

rozvoj synchronu rytmu písně a pohybu jsou také taneční podložky. Děti se na podložce 

pohybují v rytmu tak, jak ukazuje obrazovka počítače. 

 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:  

- Zrakové vnímání – sledovat linii mezi ostatními liniemi. 

- Sluchové vnímání – zopakovat pět nesouvisejících slov, určit slova začínající danou 

hláskou. 

- Rozvoj hrubé motoriky – přeskočit snožmo nízkou překážku. 

- Vizuomotorika – překreslit obrázek podle předlohy.  

- Grafomotorika – horní a spodní oblouk s vratným tahem. 

- Časoprostorová orientace – vpravo, vlevo (umístění předmětu), pojmy včera, dnes, zítra. 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

- Přípravy na ukončení školního roku.  

- Podílet se na přípravě zahradní slavnosti – zejména pohoštění. 

- Spolupráce při přípravě na nocování ve školce.   
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