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•

Vychází z RVP naší školy. Je uspořádán do 8 tematických okruhů
o Kam patřím já
o My jsme malí muzikanti
o Namaluj mi obrázek
o To jsou ruce šikulky
o My jsme chytré hlavičky
o Knížky plné překvapení
o Příroda – svět kolem nás

•
•

Je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus a je určen pro děti od 1. do 5. třídy.
Tyto integrované bloky vycházejí z každoročně se opakujících se situací, budou operativně
doplňovány nově vytvořenými tématy s využitím situačního plánování:
- situace, se kterými přicházejí samy děti
- situace, které vznikají ve třídě a učitelka je zachytí jako problém

•

- situace, se kterými přichází učitelka a vytváří je pomocí naplánovaných akcí
ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplňovat nebo upravovat.

PROGRAM A PLÁN:
Září:
seznámení žáků s bezpečnostními předpisy, provozem ZŠ, ŠD a ŠJ, seznámení a zapojení žáků
1. třídy do kolektivu (všichni jsme kamarádi), upevnění pravidel společenského chování
v kolektivu, společné vycházky dětí zaměřené na bezpečnost silničního provozu, seznámení se
s okolím školy, pobyt na zahradě, přírodovědné vycházky do lesa, vzpomínky na prázdniny,
pohádková četba, odpočinek na koberci, didaktické hry, dopravní výchova (učíme se dopravní
pravidla, dodržování pravidel pro cyklisty a pravidel při pěších výletech, první pomoc)
Říjen:
rozšiřování výtvarných dovedností, seznámení s různými výtvarnými technikami, s vlastnostmi
výtvarného i grafického materiálu, s vlastnostmi barev, vycházky do podzimní přírody (barvy
podzimní přírody), podzimní výzdoba školy, vznik a význam svátku halloween, tradice zdobení
dýní
Listopad:
veřejně prospěšná práce na zahradě (úklid a sběr listí), přírodovědné procházky (sběr kaštanů a
žaludů), výroba lesních zvířátek z přírodnin, poznávání podzimní plodů, jak se připravuje příroda na
zimu, relaxační hry, seberealizace nápadů a námětů
Prosinec:
Advent – co pro nás znamená, vánoční písně a koledy, výroba vánočních ozdob, přáníček a dárků,
pečení, lidové zvyky a tradice o Vánocích, mezilidské a rodinné vztahy, vánoční výzdoba školy,
rozvoj zimních sportovních dovedností (sáňkování, bobování), tváření objektů a zvířátek ze sněhu,
zvýšená bezpečnost na horách a při zimních sportech, dbáme na správné oblékání v zimě
Leden:
rozvíjení základních dovedností z oblasti hudby, seznámení se světem umění a kultury, pěvecké,
hudebně pohybové, poslechové i rytmizační činnosti, hudba jako prostředek k příjemným
prožitkům i k zajímavým činnostem, seznámení se základními hudebními nástroji podle vzhledu
i zvuku, volná kresba podle hudby, zimní počasí, příroda v zimě, odklízení sněhu
Únor:
rozvíjení intelektu dítěte, jeho řeči a jazyka, upevňování poznávacích schopností, citů a vůle dítěte,
logické hříčky, prohlížení dětských encyklopedií a vyhledávání informací v nich, společenské hry
zaměřené na postřeh, paměť, soustředěnost, na posilování vůle – domino, pexeso, ale i jiné hry
rozvíjející poznatky z různých oblastí a rozvíjející řeč a myšlení, vědomostní soutěž, soutěže v hraní
společenských her, výroba vlastní hry
Březen:
seznámení se světem knih a literatury – prózy i poezie, předčítání podle přání dětí, význam knihy
jako součásti jejich života, jejich zájmů a potřeb, nejznámější autoři a ilustrátoři dětských knih,
práce s textem, vyprávění děje, oblíbená kniha a oblíbený knižní hrdina, vlastní tvorba příběhu,
výroba obalu na knihu, příroda se probouzí, změny v přírodě a počasí, úklid na školní zahradě
Duben:
utváření pozitivního vztahu dítěte k živé i neživé přírodě, utváření povědomí o sounáležitosti dítěte
s okolním světem, seznámení s jarní přírodou ve svém okolí, ochrana přírody pro život nás všech,
význam Dne Země, třídění odpadu, příprava na velikonoce (lidové zvyky a říkadla, zdobení vajíček
a jiné dekorativní práce), pokusy s klíčením semen – velikonoční osení

Květen:
seznámení s existencí různých národů a kultur (hry dětí z celého světa), s planetou Zemí
a vesmírem, Den matek – výroba přáníček a dárků pro maminky, význam rodiny, rekreační pobyt
v přírodě a na školní zahradě, míčové hry, poznáváme jarní rostliny a jejich využití
Červen:
rozvíjení pohybových schopností dítěte, jeho obratnosti a vědomé ovládání těla, prohlubování
poznatků o zdraví, lidském těle, o zdravém životním stylu v souvislosti s pravidelným pohybem na
čerstvém vzduchu, seznámení s různými druhy sportů a významnými sportovci, sportovní soutěže
a hry, oslavy ke Dni dětí, těšíme se na prázdniny

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ:
Estetická – výtvarná, hudební, literární

Pracovně-technická

Sportovní a turistická

Veřejně-prospěšná

Přírodovědná

Odpočinkové a relaxační činnosti

Odpočinek a hry s hračkami na koberci
Relaxační cvičení – poslech hudby
Poslech četby – vychovatelka nebo poslech pohádek z CD s odpočinkem
Pobyt na školní zahradě nebo v přírodě

TÉMATA:

Téma měsíce
9/11

10/11

11/11

12/11

KAM PATŘÍM
 navazování kontaktů s dospělými doma i v mateřské škole
 utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému
 spolupráce s ostatními dětmi, dodržování dohodnutých pravidel
NAMALUJ MI OBRÁZEK
 seznámení s různými výtvarnými technikami, s vlastnostmi
výtvarného i grafického materiálu, s vlastnostmi barev
 podzimní dekorace – dýně
 halloween
TO JSOU RUCE ŠIKULKY
 práce s různými materiály
 vycházka v podzimním lese, sběr přírodnin
 výrobky z přírodnin
 poznávání podzimních plodů
TO JSOU RUCE ŠIKULKY II
 hrajeme si na sochaře – stavba objektů a zvířátek ze sněhu
 čepice pro Mikuláše

Táhneme za jeden
provaz – aktivity
podpořeny Nadací
OKD
Drakiáda

Halloweenská
strašidelná škola

Výroba adventních
věnců

Vánoční besídka
s jarmarkem

1/12

2/12

3/12

4/12

5/12

6/12

 vánoční dekorace a ozdoby
 lidové zvyky a tradice o Vánocích
MY JSME MALÍ MUZIKANTI
 zacházení s jednoduchými hudebními nástroji
 rozpoznávání hudebních nástrojů
 nácvik hudebního doprovodu ke zpěvu ostatních dětí
 poslech hudby, hudební styly
MY JSME CHYTRÉ HLAVIČKY
 rozvíjení intelektu dítěte, postřehu, paměti a soustředěnosti
 logické hříčky, stolní hry, hlavolamy
 dětské encyklopedie
 vědomostní soutěž
KNÍŽKY PLNÉ PŘEKVAPENÍ
 projevovat zájem o četbu a knížky
 práce s textem – poslech, vyprávění děje
 vlastní tvorba příběhu
 výroba obalu na knihu
PŘÍRODA – SVĚT KOLEM NÁS
 seznámení s přírodou ve svém okolí
 ochrana přírody, význam Dne Země
 velikonoční tradice a výrobky
 velikonoční osení
PŘÍRODA – SVĚT KOLEM NÁS II
 seznámení s existencí různých národů a kultur, s planetou Zemí
a vesmírem
 hry dětí z celého světa
 Den matek
 výrobek pro maminku
ZABĚHEJ A ZASKÁKEJ SI
 rozvíjení pohybových schopností dítěte, jeho obratnosti
a vědomého ovládání těla.
 prohlubování poznatků o zdraví, lidském těle, o zdravém
životním stylu
 pohybové hry a soutěže
 seznámení se s různými druhy sportů

Zpracovala: Silvie Karešová

Sluníčkový ples

Dětský maškarní ples

Velikonoční zvyky u nás

Jarní dílny

Den matek

Dětský den

