
 

IB: DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Tématický celek: Vítáme Vás mezi námi, Krteček a kamarádi 

VZDĚLÁVÁCÍ CÍLE: 

- Znát svou značku 

- Říct své jméno 

- Socializace  

- Znát jména dětí ve škole 

- Sebehygiena  

- Sebeobsluha  

- Poznat si své věci 

- Znát jména učitelek 

- Znát pravidla v MŠ 

- Naučit se společně písničku o svolávání do kruhu a básničku „Září klepe na dveře“ 

- Koordinace pohybů  

- Rozvoj lokomoce 

- Orientace v prostoru : exkurze po MŠ (ve třídě, ve školce) 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

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

chápe potřebu je zachovávat 

- Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých 

- Zvládat jednoduchou obsluhu (uklidit po sobě) 

- Respektovat potřeby jiného dítěte (dělit s e sním o hračky) 

- Dodržovat pochopená a dohodnutá pravidla 

- Navazovat kontakty s dospělým, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat 

ho, překonat stud 

- Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky 

- Adaptovat se na život ve škole 

- Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 

 

 



 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

JAZYK A ŘEČ: 

ROZVOJ KOMUNIKACE: 

- Jak se chováme ke kamarádům a k personálu v MŠ 

- Jaká máme ve školce pravidla 

- Jakou mám značku, jak se jmenuji a kdo je můj kamarád 

- Umět pozdravit, poděkovat, poprosit – upevňování sociálních dovedností 

Jazyková pregramotnost: 

- Rozvoj slovní zásoby, četba pohádky a její následný rozbor 

Matematická pregramotnost: 

- Pojmy včera, dnes, zítra 

- počítání dětí ve třídě,  
- porovnávání koho je více x méně (děvčat x chlapců),  

Logopedická prevence: 

- dechové cvičení, gymnastika mluvidel s příběhem 

 

Básně a říkadla : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Dobré ráno, dobrý den 

( dneska máme hezký den. Ruce máme na tleskání a nožičky na dupání ) 

 

 

 

 



 

GRAFOMOTORIKA: 

Mladší (3 roky)  

-  kroužení paží ve vzduchu – uvolnění ramenního kloubu, 

- grafomotorické desky 

 

Starší děti 

-  Kreslení postavy - podporujeme správný úchop, kruhové uvolňovací cviky ruky i 

zápěstí, kruhové formy v pohybu 

- Obkreslování kamaráda a jeho dotváření dle fantazie 

Emoční rozvoj: 

- Děti vyjadřují své pocity a emoce – jak se těším do školky 

Rozvoj sebeobsluhy: 

- Trénink uklízení svých věcí na své místo,  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

- Děti se učí relaxovat nad prohlížením knížek a leporel, v relaxačním koutku, uvolnit 

dvé tělo při pohybových činnostech 

VÝTVARNÉ ČINNOSTI: 

- kolektivní práce ježek – otisky dlaní 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÍSNĚ: 

- Kolo, kolo mlýnský,  Prší, prší,  Sluníčko popojdi maličko 

- píseň s pohybem „Nálada mezi kamarády“ 

 

 



 

POHYB: 

- procházka po okolí MŠ 

- hry na zahradě MŠ 

- cvičení zaměřené na rozvoj hrubé motoriky : 

  chůze v zástupu za sebou (had), běh po špičkách, krok poskočný (koníček) 

  kutálení míčem 

  - motivované cvičení s říkankami (leze žába po žebříku, když já se natáhnu,...) 

PH : Bublina, Na hada 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- rozvoj slovní zásoby na téma školka – pokoje – hračky, podstatná jména v množném i 

jednotném čísle, přídavná jména, sloveso být, příslovce, předložky 

Ostatní: 

 

POZNÁVÁNÍ: 

- Pravidla ve třídě 

- Značky (poznej svoji značku  - odkrývání) 

- Budova MŠ – poznávání prostor školy 

- Jména kamarádů a učitelek 

- Jaké oblečení potřebuji mít ve školce a které ven 

POHÁDKY, PŘÍBĚHY A JEJICH ROZBORY: 

- Boudo budko – následná dramatizace 

NÁMĚTOVÉ HRY: 

- Na maminky 

- Na rodinu 

- Na kuchařky 

 

 

 

 

 



 

Nálada mezi kamarády 

1. Když jsi kamarád, tak tleskej rukama – (tlesk, tlesk) 
když jsi kamarád, tak tleskej rukama – (tlesk,tlesk) 

R.: Když náladu máš, je ti dobře, 
když náladu máš, tleskej rukama – (tlesk, tlesk) 
  
2. Když jsi kamarád, tak dupej nohama – (dup, dup) 
když jsi kamarád, tak dupej nohama – (dup, dup) 

R.: Když náladu máš, je ti dobře, 
když náladu máš, dupej nohama – (dup, dup) 
  
3. Když jsi kamarád, tak luskej prstama – (lusk, lusk) 
když jsi kamarád, tak luskej prstama – (lusk, lusk) 
  
R.: Když náladu máš, je ti dobře, 
když náladu máš, luskej prstama – (lusk, lusk) 
  
4. Když jsi kamarád, tak pozdrav se s námi – (čau, čau) 
když jsi kamarád, tak pozdrav se s námi – (čau, čau) 
  
R.: Když náladu máš, je ti dobře, 
když náladu máš, pozdrav se s námi – (čau, čau) 
  
5. Když jsi kamarád, tak dělej to naráz – (tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, čau, čau) 

když jsi kamarád, tak dělej to naráz – (tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, čau, čau) 
  
R.: Když náladu máš, je ti dobře, 
když náladu máš, dělej to naráz – (tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, čau, čau) 
  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pracovní listy pro předškoláky 

 



 

 


