TÉMA ŠVP: DUHOVÝ SVĚT
BŘEZEN

Tematický celek: Duhový březen
Když se březen vydaří, je to krásné předjaří. Když se projdeš trochu venku, hned narazíš na sněženku.
Ptáci už si zpívají, příchod jara vítají. Už aby tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo.

Tematické části:
1. Kam se poděl sníh a bláto, na dvoře se třpytí zlato (domácí zvířata, mláďata, město, vesnice)
2. Pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem, na květinky zavolalo, hola, hola, pojďte ven (jarní
slunce, počasí, vítání jara, změny na jaře, co kvete)
3. Hody, hody, slepičko, dej mi jedno vajíčko (Velikonoce - tradice)

Charakteristika integrovaného bloku:

Copak je to předjaří? Roztávají sněhuláci, vrací se k nám tažní ptáci. Počasí nás překvapuje, jednou
prší, vítr duje, podruhé zas sluníčko pošimrá nás maličko. Poznáš taky různé kvítky, tulipány,
sněženky, krokusy a petrklíč, to je přece k jaru klíč. Na vesnici seznámíš se s domácími zvířaty, které
se snad každou chvíli obklopí svými mláďaty. Z vajíčka se vyklubalo malé žluté kuřátko, svátky jara
budou tady, dočkáme se zakrátko.

Dílčí vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo
- uvědomění si vlastního těla
- rozvoj a užívání všech smyslů
- osvojení si věku přiměřených praktických dovednost

Dítě a jeho psychika
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
- rozvoj tvořivosti
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

- rozvoj schopnosti sebeovládání
- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

Dítě a ten druhý
- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému rozvoj kooperativních dovedností
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Dítě a společnost
- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž
dítě žije

Dítě a svět
- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s drobnými pomůckami, s
náčiním, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem)
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě)

Dítě a jeho psychika
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
- porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách), učit se zpaměti krátké texty
- sledovat a vyprávět pohádku, příběh

- sluchově rozlišit začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
- utvořit jednoduchý rým
- sledovat očima zleva doprava
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a
vzájemné souvislosti mezi nimi)
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
- vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
- respektovat předem vyjasněná pravidla, přijímat zdůvodněné povinnosti
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
- zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby apod.)

Dítě a ten druhý
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
- spolupracovat s ostatními
- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
dítětem

Dítě a společnost
- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
- porozumět běžným verbálním i neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich
práce a úsilí
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě
- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných
dovedností a technik
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji,
sledovat a rozlišovat rytmus)

Dítě a svět
- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a
přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak
svět přírody, tak i svět lidí
- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a
proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým
okolnostem doma i v mateřské škole
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, chránit
přírodu v okolí, živé tvory apod.)

