
                                                                   Pomáháme slabým 

CHARAKTERISTIKA 

 Různé nemoci, postižení, stáří, neštěstí 

 Jak se dá takovým lidem pomoci 

 I když jsou děti, lidé s postižením odlišní, je to normální 

 Žijí s námi normální život (co nejvíce normální život k jejich postižení) 

CÍL 

 Seznámit děti s nemocemi 

 Seznámit děti s postižením 

 Seznámit děti se stářím 

 Seznámit dětí s empatií, soucitem, pocitem pomoci 

 Seznámit děti s různými metodami, jak pomoci 

                                                - sbírka kalendářů pro Petra 

                                                - dražba dětských kreseb pro vyhořelý dům rodiny Kadlecových 

                                                - návštěvy v Domě DPS 

                                                - Fond Sidus 

ČASOVÝ ÚSEK 

 Předpokládaná délka projektu je 1 – 2 týdny / projektové dny během roku 

 Pravidelné návštěvy v Domě DPS (čtvrtletní prezentace toho, co se děti naučily, výstava 

obrázků, Vánoční, Velikonoční besídky …, návštěvy v MŠ n Dílničkách) 

POČET DĚTÍ 

 94 

VĚK DĚTÍ 

 3 – 6 let 

 

OBSAHOVÉ SCHÉMA 

SMYSL PROJEKTU 

 Smyslem projektu je dětem přiblížit různá postižení, nemoci, neštěstí…., že lze pomoci 

VÝSTUPY PROJEKTU 

 Děti jsou vedeny k empatii, k potřebě pomoci, dělat radost zdánlivě malými aktivitami 

PREZENTACE 

 Třída, blízké okolí 

 Dům DPS 

 



METODY A FORMY PRÁCE 

 Situační učení, prožitkové učení, učení hrou, skupinová práce, individuální práce, frontální, 

konstruktivní činnosti, manipulace s předměty, nápodoba 

 

REALIZACE PROJEKTU 

MOTIVACE 

 Obrázek, fotka 

 Fond Sidus : prohlížení lepíků, které Fond Sidus zasílá 

 Rozhovor, děti i paní učitelka popisují své zážitky a zkušenosti  

AKTIVITY 

ROZVOJ ŘEČI 

 Pohádka TVP 

 Písnička TVP 

 Básnička TVP 

 Námětové hry TVP 

VÝTVARNÉ ČINNOSTI 

 Omalovánky 

 Lepíci od Fondu Sidus 

 Kresba, malba dle fantazie dětí 

 Tématické výtvarné činnosti dle ŠVP 

POHYB 

 Pohybové hry 

 Protažení celého těla 

 Tanečky 

 Básničky, písničky s pohybem dle TVP 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 Rodiče spolupracují při sběru kalendářů a jiných (reakce na aktuálně vypsané sbírky) 

 Dražba dětských obrázků 

 

CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ DLE RVP PV, KTERÉ BUDEME ROZVÍJET 

 

KOMPETENCE K UČENÍ – získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému 

naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 



KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou 

motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE – ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně 

vyjadřuje své myšlenky 

 V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými 

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE – umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem, jedinečnostem 

 Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí 

a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou 

ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE – odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale 

také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 

 Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění 

 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat 

 

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍCH VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ RVP PV, KTERÉ MÁ 

KONKRÉTNÍ PROJEKT ROZVÍJET 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Uvědomění si vlastního těla, rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj fyzické i psychické 

zdatnosti, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního 

stylu 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních, rozvoj komunikativních 

dovedností, rozvoj tvořivosti, vytváření základů pro práci s informacemi, poznávání sebe 

sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity), získání 

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti, získání relativní citové samostatnosti, rozvoj 

schopnosti sebeovládání 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilování prosociálního chování ve 

vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.), vytváření 

prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.), 

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 



DÍTĚ A SPOLEČNOST 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým 

v tomto prostředí, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, seznamování se se 

světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků a prostředí, v němž dítě žije, 

rozvoj společenského i estetického vkusu 

 

DÍTĚ A SVĚT 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu 

k němu, poznávání jiných kultur, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 

 

 


