
TÉMA : KLUCI, HOLKY, JDEM DO ŠKOLKY 
 
KOMPETEN

CE: 

 

2/3CHÁPE,ŽE 

ZDRAVÍ 

NENÍ 

SAMOZDŘEJ

MOST A 

MUSÍ SE 

CHRÁNIT 

 3/6 ŘEŠÍ 

JEDNODUCH

É 

PROBLÉMY,

MÁ 

PŘEDSTAVU

O TOM,ŽE 

VĚTŠINU 

PROBLÉMŮ 

MŮŽE ŘEŠIT 

VÍCE 

ZPŮSOBY 

 

NABÍDKA 

VZDĚLÁVA

CÍCH 

ČINNOSTÍ: 

 
         - seznámení se s prostředím MŠ, kamarády, zaměstnanci MŠ 

      -„Ty jsi kluk a ty jsi holka, dohromady celá školka“ (poznáváme kamarády, rozdíly, 

         barvy, počet, velikost,…) 

       - poznávat svou značku, své oblečení, vnímat své místo ve třídě (Domečku, kdo 

         v tobě přebývá,..) 

      - orientovat se ve vybavenosti třídy – námětové koutky, společenské hry,stavebnice, 

         hračky, knihy, VV mat. a pomůcky; (praktické využití) 

      - společenské vztahy, pravidla soužití v dané skupině dětí – my jsme kamarádi, 

        co se máme rádi – společně vytváříme pravidla a dodržujeme je 

      - chápat problémy jako součást života i učení – potřeba uvážlivého a včasného 

          řešení vzájemnou dohodou 



      - naše rodina, co je to domov, bydliště 

        -  „Já,člověk- lidské tělo vytváření zdravých životních návyků, 

hygiena,stravování, 

           pohyb, sport (co já všechno dovedu), činnosti směřující k ochraně zdraví 

osobního 

          bezpečí, (poučení o bezpečném chování a jednání v prostorách MŠ a zahrady, 

          o rizicích nebezpečí úrazu) 

        - pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno 

        - rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě a ke svému okolí, citlivé vnímání 

        přírody a života, (ochrana ŽP, vlastního zdraví), chápat souvislosti mezi životním 

        prostředím a chováním lidí 

      - rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity, potřeby, prožitky 

      - odloučit se na určitou dobu od svých blízkých a být aktivní i bez jejich opory 

        - rozvíjet schopnost žít ve skupině – přizpůsobit se, spolupracovat 

      - vnímat a akceptovat režimové uspořádání dne 

      - orientovat se bezpečně v prostředí a okolí školy 

      - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky 

         - pohádky a příběhy kolem nás – seznamování se s okolním světem pomocí 

         známých i neznámích příběhů a pohádek 

 

 
 

BRATŘI 

Bylo bratrů pět, 

spočítáš je hned. 

Sedí pěkně spolu 

u jednoho stolu. 

  

Palec snídá bílou kávu, 

ukazovák marmeládu. 

Prostředník rád chlebíček, 

prsteníček rohlíček. 



Malík pochutná si zase 

na párku a na klobáse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

TO JSOU PRSTY, TO JSOU DLANĚ, 

MÝDLO S VODOU PATŘÍ NA NĚ. 

A PO MÝDLE DOBRÉ JÍDLO, 

A PO JÍDLE ZASE MÝDLO. 

  

UMYVADLO JEN SE TŘPYTÍ, 

UKAŽ, JAK SE UMÍŠ BÝTI. 

AŤ SE V NĚM TVÉ RUČIČIKY, 

LESKNOU JAK DVĚ RYBIČKY. 

 

 


