
Charakteristika Třídního vzdělávacího programu 

 

V zahradách, u naší nové a krásné mateřské školy, stojí 

stará lípa. V její koruně hnízdí ptáci, pod kůrou rejdí malí 

broučci, olámanými větvemi hvízdá v zimě meluzína a kůra 

pomaloučku obrůstá mechem. Lípa je tak stará, že si už ani ty 

nejstarší kroniky nepamatují odkdy tu je. 

JE TO KOUZELNÝ  STROM ! 

Když se setmí a ztichnou zahrady, pohádkové bytosti se 

scházejí u lípy a starý strom vypráví. Jsou to příběhy stromů o 

tom, jaké mají stromy ruce, jak kvetou, jaké roztodivné plody 

nesou a jak už odpradávna stromy využívají lidé. Tyto příběhy 

zatím mnoho lidských bytostí neslyšelo. Dětem se to ale daří! 

Mají totiž VELKOU  FANTAZII … 

            Na lavičce, pod starou lípou sedávali stařenky a 

stařečkové, vzpomínali na své mládí a také ZPÍVALI ! Vždyť 

zazpívat si pěknou písničku patřívalo nejen k základním 

dovednostem člověka, ale i k jeho každodenním životním 

potřebám. Radost vyvolaná hudbou odjakživa v člověku 

uvolňovala vitální energii a udržovala rovnováhu mezi citovou 

a racionální  složkou  jeho psychiky. Každá podařená písnička 

člověka vnitřně obohacuje a pomáhá mu žít lépe. 

 

 



Téma:   PADLA  KAPKA  Z  NEBE 

  

Charakteristika tematického bloku : 

Sledování změn v přírodě související s ročním obdobím. 

Činnosti, které nám zpříjemní prožití sychravých 

podzimních dnů. 

 

Cíl : Vytvořit povědomí o sounáležitosti s přírodou 

         / vítr, déšť, mlha …/ 

  

Vzdělávací nabídka : 

Říkadla : Ťape voda pod okap, Nebe zpívá kapy-kapy, Běhá to okolo chalupy, 

                Prstová gymnastika – stříkáme vodu … 

Básně :  Padla kapka z nebe, Prší voda- padá z výšky, ….s chutí mraky prohání.. 

              Bylo jedno paraplíčko – L. Štíplová,  Bouřka bouří,  

              Ťuká- ťuká- deštík, Prší- prší- na návrší, Nebe zpívá kapy-kapy, 

              Stěžuje si konipásek- že mu prší na ocásek, Dnes je hustá mlha … 

Písně :   Prší-prší-jen se leje, Nechoď tam- prší tam, Kap-kap-kap  

 Ať si prší-ať si leje- nám to nevadí, Deštík- P. Jurkovič 

Hudebně pohybové hry : Vzal si mrak-černý frak, Peru-peru prádlo, Hastrmánek 

               Mráčci-kamarádi, Prší-prší-kam půjdeme, Vklouzl vítr do dvorečka, 



               Taneční improvizace – dešťové kapky / šátky, stuhy, balonky / 

Pohybové hry : Voda-Blesk-Oheň, Na vodníka, Rybičky-rybáři, Na žraloka, 

               Prší-domů, Mráček a sluníčko, Prší- prší- voda kape, Na vodní vílu, 

               Krokodýlí bažina, Žabička zelená, Na bublinu, Když jdou rybičky spát,  

               Kuňkavá žába, Na živly, hry s padákem a s netkanou textilií. 

 Hra na mlhu- Kdo se ztratil ? 

 

 

PRVKY  EKOLOGICKÉ  VÝCHOVY : 

 

Při pobytu venku: vycházky v dešti / v pláštěnkách a gumáčcích / 

 Pozorování mraků, kapek vody, kalužiny. 

Ve třídě :  Neplýtváme vodou!  Pokus- voda dešťová, z kaluže, z vodovodu . 

 Hry „ s brčkem “- foukaná, výtvarné hry- zapouštění barev … 

  

 

Téma : PODZIMNÍ  DOBROTY 

             / v zahradě, na poli, v lese  / 

 

Charakteristika tematického bloku : 

======================================== 



Poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a 

zeleniny, zapojení smyslů při rozlišování vitaminových 

jevů – chuť, čich, hmat. Úloha vitamínů pro naše zdraví. 

Rozhovory o tom, kde je najdeme. 

 

Cíl : Objevovat význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví ! 

        Postupné vytváření pravidel soužití ve třídě. 

 

Vzdělávací nabídka : 

 

Říkadla : Byla jedna babka, Foukej větříčku, Hruška, Koza bílá, Nůše hub … 

Básně  :   Jablíčko se kutálelo, Hruška na zem padala, Běží myška po poli, 

                Princeznička na bále, Já jsem brambor šišatý, Švestka, Kutálí se  

                ze dvora, Mandelinka, Muchomůrka v lese … 

Písně  :    Ukaž se mi jablíčko, Pod naším okýnkem, Měla babka čtyři jabka, 

                Má maměnka cosi má /ořechy/, Kopu-kopu brambory, Cos to Janku- 

                cos to sněd, Cib- cib- cibulenka, Stojí- stojí- bedla, Náš táta šel         

                na houby, Leze ježek přes příkop, V lese bydlel ježek /P.Jistel / 

Hudebně- pohybové hry : Cupy- dupy u chalupy, Chodím- hledám- co mám znát 

                Kamarádi ježci, Ježek – E.Hradecký, Jede ježek na kole /E. Jenčková/ 

 Po zahrádce chodím … 

Pohybové hry : Myšky a kocour, Tiše děti ježek spí, Máme hrnec veliký, Horký  



                 brambor, Vláček plný vitamínů, Podzim ťuká na vrata, Skákání  

                 v pytlích, cvičení s bramborou, hod s bramborou do koše,Na houbaře, 

                 Ježek dupe- ježek funí, Koukněte na toho ježka, Ježek klepe peřinu ... 

Prvky ekologické výchovy : 

 

Při pobytu venku : Sběr přírodnin, využití ve hrách, /pelíšky pro zajíčka,veverku 

Ve třídě : Tvoření z přírodnin /Bramboráček, Řepánek, Tiskátka z jablíček, hub, 

hrušek, lepení kaštanů, ořechů, Bramborová strašidla … / 

 

 

 

Téma :Čertoviny/Těšíme se na vánoce /          

Charakteristika tematického bloku : 

Radostné prožívání předvánočního období v činnostech 

výtvarných, pracovních, pohybových, 

hudebních,přibližování dětem vánočních zvyků a 

tradic,příprava dárků pro své nejbližší, zpěv vánočních 

koled, společná výzdoba třídy, šatny,zdobení vánočního 

stromku ve třídě, v zahradě . 

Cíl : Rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy 

k okolí. Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu 

k sobě/sebedůvěra, sebevědomí /. 



Vzdělávací nabídka : 

Říkadla : Čertí školka/prstová gymnastika/,Čert sedí na silnici,Čert 

vyletěl z elektriky, Koleda koleda Štěpáne,Čerti a čertidla vařili 

povidla 

Básně : Mikuláši mají sraz, Kukátko, Už se těším andílku, Vánoční 

stromeček, Hvězdička, Kapr leží ve vaně, Cukr-mouka- vajíčko… 

Písně : Čertovský guláš, Když se čerti ženili, Čertovský valčíček, Naše 

čertovská kapela, Čertíku- Bertíku, Já jsem malá panenka, Stromečku- 

vstávej, Stojí vrba košatá, Měla babka čtyři jabka,Štědrej večer nastal 

Hudebně pohybové hry : Nikomu tak dobře není jako čertům v pekle, 

Mikuláš ztratil plášť, Tu máš Vávro ten koláč, Stromečku, vstávej, 

Červená-zlatá-zelená, Na vánoce dlouhé noce, Čtyři koledníci… 

POHYBOVÉ  HRY : 

- Malý čertík bláto šlape 

- Čerti buší na vrata 

- Na čertího krále 

- Otvírejte čerti vrata 

- Sedí čertík na dubu 

- Čerti, domů 

- Na čertí ocásky 

- Na čertovské houby 

- Vánoční ozdoby / motivované cvičení / 

PRVKY  EKOLOGICKÉ VÝCHOVY : 

POBYT VENKU : Hry ve sněhu, stopy ve sněhu, tání sněhu,… 

 Stromeček pro zvířátka 



 

Ve třídě : Čistota vody/ sníh/, neplýtváme vodou …/ 

 

 

Téma : Máme rádi pohádky 

/ Koho známe z večerníčků / 

Charakteristika tematického bloku : 

Pomocí pohádkových postav rozvíjet řečové a 

komunikativní schopnosti.Volné rozvíjení monologu a 

dialogu na dané téma.Rozhovory nad obrázky ze 

známých večerníčků. Probuzení představivosti a 

fantazie. 

Cíl : Rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a 

prožívání. 

Vzdělávací nabídka : 

Básně : Šašek, Čáry- máry- kouzlení, Nasloucháme pohádce… 

Písně : Pohádkový les, Povídám pohádku, Večerníček, Pojďte s námi 

za pohádkou, Milí skřítci … 

Hudebně pohybová hra : Šla Karkulka, Princeznička na bále,  

Vlka už jsme vyhnali, O koblížkovi, O sněhurce, Tři čuníci, Na Budul., 

Kloboukový/ smetákový tanec / 



Pohybové hry : Tanec strašidel, sochy, zlá královna,Pohádkové 

domečky,Na bublinu, Na Ptačího krále, Na zrcadlo, Liška a Budulínek, 

Na hastrmana, Hrnečku- vař ! Čáry,máry,kouzlo letí ! 

 

PRVKY EKOLOGICKÉ  VÝCHOVY : 

 

Pobyt venku : Drahokamy kolem nás – pozorování a sběr 

víček od jogurtů, od sýrů, obaly od čokolád … 

/ Požádáme o spolupráci rodiče / 

 

Ve třídě : Kouzlo se šiškou / Na teple se šiška rozevře, ve 

sklenici s vodou se uzavře /. 

 

 

Téma :    Skřítci  PODZIMNÍČCI 

 

Charakteristika tematického bloku : 

 

Rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do 

přírody.Posilování fyzické i psychické zdatnosti 



prostřednictvím her v přírodě a prodloužených 

vycházek do okolí. Vnímání přírodní krásy a harmonie. 

Upevňování správného chování v přírodě : 

-  udržování čistoty 

======================================== 

Cíl : Posilování výtvarných a pracovních dovedností 

        / radost z vytváření – tvořivé hry s listy,kaštany…/ 

 

Vzdělávací nabídka : 

Říkadla : Eva Jenčková – prstová gymnastika – Ježek ten je ježatý, Medvěd … 

Básně :  Padá na zem suché listí, Padá listí- padá, Listopad, Padá listí na zahradě 

Písně  :  Milí skřítci Podzimníčci, Padá listí ze stromů, Vítr Škudivítr, Kamarádi  

 Podzimníčci, Smály se veverky na stromečku, Ježek leze přes příkop, 

               Ty a já, Zajíčku v lesíčku … 

Hudebně pohybové hry :  Běží myška po strništi, Dva ježci se honí, Běžel tudy  

  zajíček, Tiše děti- ježek spí, Veverka Čiperka … 

Pohybové hry : cvičení s listy, Vítr fouká na stráni, vítr a listí, Na zahradě  

  u babičky, Větrové pohlazení, Dračí cestičky, Létající draci, Dračí  

  hnízda, Sova a myšky, Ježek dupe, Ježek klepe peřinu, Starý ježek                

  bláto šlape, Myšky běhejte, Myši chodí tuze tiše, Všichni domů, 

                Ježci a výr, Chodí medvěd po zahradě, hry s padákem … 



 

 

PRVKY  EKOLOGICKÉ  VÝCHOVY : 

 

Při pobytu venku : Sběr různých druhů listí, kaštany, šípky, stromy jehličnaté  a 

                               listnaté / neochutnáváme neznámé plodiny, bobule … / 

 

Ve třídě :  sušení listů, lepení na papírové čepičky /Podzimníčci/, „ Zdravý les “ 

                 Výstava dětských prací v šatně i ve třídě. 

Téma:    Ptáčkování 

Charakteristika tematického bloku: 

Přiblížit tématiku života ptáků, seznámit se s některými 

volně žijícími ptáky v zimním období, rozvíjet 

pozorovací schopnosti při vycházkách do přírody,  

pozorovat ptáky na zahradě i v okolí mateřské školy, 

pozorování krmítek v zahrádkách. Uvědomovat si 

potřebu krmení ptáků v zimním období. 

Cíl: Vytváření kladného vztahu k přírodě, vnímání života 

kolem sebe. 

Vzdělávací nabídka: 

Říkadla: Típ, típ, típ – prstová gymnastika, Ten náš Pavel to je kos  

Básně: Na komíně sedí čáp, Krákorala černá vrána, Na naší zahrádce sedává kos 

Písně: Huboval vrabčák na zimu, Bude zima, bude mráz  



Hudebně pohybové hry: Taneček -  Vzal vrabeček na taneček sýkorku, 
Rytmizace: vytleskávání názvů ptáčků (vrabec, sova, kos, havran, čáp) 

Pohybové hry: Čáry, máry kouzlo letí, Čáp ztratil čepičku, Všichni domů (na 
barevná hnízdečka), Na hlídače, Žabky a čáp,  Na ptačího krále, cvičení 
motivovaná ptáčky – vrabec –  poskoky na místě, sýkorka – kroky na místě, čáp 
– stoj na jedné noze, překážková dráha 

Smyslové: Ptáčku, jak zpíváš? 

Jak si ptáčkové povídají – cvičení mluvidel 

 

Prvky ekologické výchovy: 

Při pobytu venku:  pozorování ptáčků v přírodě, krmení ptáčků – krmítko na 
školní zahradě, pozorování krmítek v zahrádkách 

Ve třídě: výroba ptačích krmítek, výroba ptáčků s použitím různých materiálů 
(peříčka…) 

Téma: Čepice mi hodně sluší 

Charakteristika tematického bloku: 

Poznávání a pojmenování jednotlivých částí lidského 

těla, zásady správného oblékání v zimě, péče o svoje 

zdraví,  péče o zoubky, prevence nemocí, návštěva 

dětského a zubního lékaře. 

Cíl:  Seznámit děti se svým tělem, pojmenovat 

jednotlivé části lidského těla, zásady zdravého životního 

stylu, zimní radovánky. 

Vzdělávací nabídka: 

Říkadla: Prstová gymnastika (To je máma, To jsou prsty, Všechny moje prsty) 



Básně: Čepice mi hodně sluší, Vlezla na mě rýma, Čistím zoubky, Každá ručka 
má prstíčky, Jedna ruka vyskočila, Sněhulák je panáček, Mám dvě uši 
k naslouchání, Ježek v zimě 

Písně: Huboval vrabčák na zimu, Usnul vrabec za komínem, Sněží, sněží, mráz 
kolem běží 

Hudebně pohybové hry: Na mrazíka, Na ledovou královnu, Hlava, ramena, 
kolena, palce, Paní zima jede,  

Pohybové hry: Baba rýma, Čepice, Jedna koule, druhá koule (stavíme 
sněhuláka),  cvičení s papírovými koulemi, hod na cíl, Zatleskáme, zadupáme…, 
co všechno mohou dělat naše ruce (hladit, mýt, kreslit, mávat, objímat…), hry s 
padákem 

Prvky ekologické výchovy: 

Při pobytu venku: zimní radovánky (koulování, sáňkování, bobování, hry se 
sněhem), mráz, led.  Stopy ve sněhu 

Ve třídě: Pokusy se sněhem, ledem. 

Téma: Maminka nás pochválí 

Charakteristika tematického bloku: 

Podněcování radosti z přípravy oslav svátku matek, 

výroba dárků a přáníček pro maminky, příprava besídky 

pro maminky. Pozorování jarní přírody. 

Cíl: Přiblížit dětem pojem domov, role jednotlivých 

členů rodiny, prohlubování citových vztahů v rodině. 

Moje maminka (jaká je, co všechno dělá maminka, znát 

jméno své maminky, příp. otce, sourozenců).  

Vzdělávací nabídka: 

Říkadla: prstová gymnastika (To je máma,), U potoka roste kvítí (rozpočítadlo), 

Ententýna mandolína, Duben, duben 



Básně: Táta včera navenku, Zimo, zimo táhni pryč, Sluníčko se probudilo, O 

mamince, Podívej se tatínku,  Moje milá maminka 

Písně: Má maměnka cosi má, Čáp jede v kočáře, Travička zelená, Volám tě 

sluníčko, Holka modrooká, Pod naším okýnkem, Ci- cib- cibulenka, Tú, tú, tú 

auto už je tu 

Hudebně – pohybové hry: Nacvičování hudebně pohybového pásma ke dni 

matek, Zlatá brána 

Pohybové hry: Všichni domů, Naše máma řekla, Máme hrnec veliký, Mám 

šáteček mám, Slunce x mrak, Na korálky, Jdeme, jdeme kudy chceme, cvičení se 

šátky (se stuhami), hry s padákem (Hrnečku vař), Na ovečky a na vlka, Kuba 

řekl, Na chlapce a holčičky 

Prvky ekologické výchovy: 

Pobyt venku: pozorování jarní přírody (příroda se probouzí), poznávání prvních 

jarních kytiček, pozorování stromů 

Ve třídě: prohlížení encyklopedií a obrázků (kytičky, stromy), vystřihování 

z časopisů,  výroba kytiček a dárečků pro maminky z různých materiálů 

Téma:  Rádi sportujeme 

Charakteristika tematického bloku: 

Význam pohybu pro naše zdraví, základ zdravého 

životního stylu, dodržování bezpečnosti při sportu 

(helma, chrániče..), předcházení úrazům, jedeme na 

výlet (bezpečnost na výletě), prodloužené vycházky do 

přírody a pozorování přírody. 

Cíl: Rozvíjet fyzické zdatnosti, rozvoj schopností 

sebeovládání, znát některé druhy sportů. 



Vzdělávací nabídka: 

Říkadla: Ententýna mandolína, prstová gymnastika (Tenhle medvěd rozdává 

med, Ježek ten je ježatý), U potoka roste kvítí, Všechny moje prsty 

Básně: Jedna ruka vyskočila, To jsou prsty, Malý brouček spinkal v trávě, Leze, 

leze brouk, Jede vláček, Haló kočky, pozor dejte! 

Písně: Tři čuníci, Na mravenčí pasece, Sláva nazdar výletu, Čáry, máry už to 

máme 

Hudebně – pohybové hry:  Ty a já, hry s prádlovou gumou, Na vláček 

Pohybové hry: Na Peška, Na rybičky a rybáře, Na ovečky a na vlka, Na hlídače, 

Žabky a čáp, Na auta, Na námořníky, Na bublinu, Na ježka, Na medvěda, Hlava, 

ramena…,  Kdo chybí, Co se změnilo , hry s padákem, skákání v pytli, cvičení se 

stužkami (s míčky, s drátěnkami), překážková dráha (běh, skok, prolézání 

tunelem, válení sudů), hry s míčem, cvičení s gumovými kroužky 

Prvky ekologické výchovy: 

Pobyt venku: prodloužené vycházky ( Indiánské hřiště, Indián v lese, rybník), 

pozorování přírody (odpadky v přírodě, znečištování vody), vycházka ke 

kontejnerům (třídíme odpad – plasty, sklo, papír),  jedeme na výlet 

Ve třídě: vršky od PET lahví – skládáme tvary, obrázky, rozlišujeme barvičky, 

výrobky z vršků od PET lahví, zážitky z výletu  - kresba akvarelem, temperou 

 

 

 

 

 

 


