
 Třídní plán – Motýlci 
 

Školní rok 2016/2017 

 

Téma: Společně všechno zvládneme 
 

Do třídy je pro letošní rok 2016/2017 zapsáno celkem 20 dětí, 9 chlapců a 11 dívek od 2,5 -7 let 
V letošním školním roce bude s dětmi pracovat učitelka Irena Kondlerová. 

 

1. Co je to třídní vzdělávací program ?  
Třídní vzdělávací program (dále jen TVP) je veřejný dokument, který si připravují třídní učitelky 

jednotlivých tříd na základě Školního vzdělávacího programu a Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. Naleznete zde rozpracovaný vzdělávací obsah, který vychází ze ŠVP. Třída 

si tento plán přizpůsobí k dané věkové skupině dětí s ohledem na jejich individuální schopnosti. Do 

TVP můžeme během roku zasahovat, pozměňovat a postupně i doplňovat. Na konci školního roku 

bude tento TVP dokladem toho, co jsme s dětmi za toto období zvládli.  

 

 

 

2. Hlavní cíle TVP  
o Zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu 

rozvoji a učení.  

o Výchova dětí ke zdraví (správná strava, hygiena,…)  

o Vycházky a výlety za poznáním hlavně naší přírody.  

o Vzbudit zájem a zvídavost při učení nových věcí.  

o Přizpůsobit se individuálním zvláštnostem dětí.  

o Podpořit nadané děti, rozvíjet jejich potenciál  

o Posílit soustředěnost a porozumění pokynům  

o Zlepšení výslovnosti dětí  

 o Prohloubit čtenářskou a předmatematickou gramotnost.  

o Environmentální výchova.  

 
3. Dílčí vzdělávací cíle  
3.1. Dítě a jeho tělo:  
- dále rozvíjet základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém 

prostředí (dítě by mělo zvládnout kotoul vpřed, házení a chytání míče, užívat různé náčiní, nářadí, 

střídavou chůzi po schodech)  

- zachovávat správné držení těla  

- zvládnout hygienické návyky a samostatnost při sebeobsluze (dítě by mělo být zcela samostatné na 

WC, trénovat zapínání zipu a knoflíků)  

- zvládnout zásady správného stolování (jíst příborem včetně nože!)  

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru  

- dodržovat hlasovou hygienu (ovládat intonaci hlasu, umět šeptat))  

- sladit pohyb se zpěvem (dodržet rytmus)  

- ovládat koordinaci ruky a oka (správně držet tužku, vést stopu zleva doprava)  

- pojmenovat části těla a některé orgány  

- mít povědomí o způsobech ochrany zdraví, o významu péče o čistotu, aktivního pohybu a zdravé 

výživy  

- chovat se obezřetně při setkání cizími a neznámými osobami  

 



3.2. Dítě a jeho psychika:  
- zvládnout souvislý řečový projev, formulovat otázky, vést rozhovor (mluvit  

zřetelně, vyslovovat dobře hlásky)  

- dále rozvíjet slovní zásobu  

- umět naslouchat druhým - umět komunikovat s vrstevníky i s dospělými, dodržovat komunikační 

pravidla  

- osvojit si dovednosti, které předcházejí čtení a psaní  

- umět samostatně vyslovit svůj názor, pocit, myšlenku ve vhodně zformulovaných větách  

- používat gesta  

- přizpůsobovat se změnám a okolnostem  

- rozvíjet logické myšlení, paměť (naučit se nazpaměť krátké texty)  

- soustředit se a udržet pozornost  

- porozumět slyšenému  

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku  

- umět komunikovat s vrstevníky i s dospělými, dodržovat komunikační pravidla  

- osvojit si dovednosti, které předcházejí čtení a psaní  

- umět samostatně vyslovit svůj názor, pocit, myšlenku ve vhodně zformulovaných větách  

- používat gesta  

- přizpůsobovat se změnám a okolnostem  

- rozvíjet logické myšlení, paměť (naučit se nazpaměť krátké texty)  

- soustředit se a udržet pozornost  

- porozumět slyšenému  

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku  

 

3.3. Dítě a ten druhý:  
- rozvíjet sounáležitost se skupinou vrstevníků  

- vést děti k hezkému vztahu ke kamarádům  

- dodržovat dohodnutá třídní pravidla  

- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání  

- učit se uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou  

- učit se toleranci a ohleduplnosti k druhým  

- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené  

- uvědomovat si možné nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat  

- odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná  

- seznamovat se s řešením krizových situací  

 

3.4. Dítě a společnost:  
- zvládnout základy společenského chování (pozdravit, poděkovat…) 6 

- rozlišit společensky nežádoucí chování  

- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí 

chování  

- dodržovat pravidla her, nepodvádět, umět prohrávat  

- vnímat odlišnosti mezi dětmi  

- rozvíjet kulturně estetické dovednosti dětí  

- vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky  

- získávat povědomí o společenském, kulturním i technickém prostředí  

- seznamovat děti s tradicemi dávnými i současnými, s lidovou tvořivostí, s uměním  

- vážit si věcí a práce ostatních  

 

3.5. Dítě a svět:  
- poznávat a vážit si přírody ve všech jejích formách, všímat si změn v přírodě  

- porozumět, že změny jsou přirozené samozřejmé, přizpůsobovat se jim  

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí  

- mít poznatky o své zemi a obci (státní vlajka, hymna, prezident, hl.město.starosta..)  



- mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se 

lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí  

- seznamovat se s možnostmi pomoci při ochraně přírody, se životem lidí a zvířat na celém světě 

 

Pitný režim: 
na třídě je dětem k dispozici várnice s pitím…děti mají možnost v průběhu celého dne se samy 

obsloužit 

 

Hodnocení dětí : 
každé dítě bude mít záznamový list, který se bude týkat vývoje každého jednotlivce, evaluovat 

budeme 2x ročně, nebo dle potřeby; postupně budeme poznávat zvláštnosti a individualitu dětí a 

budeme tak přizpůsobovat jednotlivé oblasti výchovně vzdělávacích činností 

každé dítě bude mít své desky (portfolio), do kterých si budou zakládány výtvarné práce, 

pracovní listy…do těchto desek bude moci rodič v průběhu celého roku kdykoliv nahlédnout 

 

 

Pravidelné akce třídy: 
divadla ve školce, Edukativně stimulační skupiny, poznávací výlety do okolí,  dílničky pro 

rodiče atd. rodiče budou vždy včas seznámeni s možností jejich účasti 

   třídní schůzky a konzultační hodiny pro rodiče 

 

 

Pobyty venku: 
při pobytu venku se hlavně seznámíme s okolím Mš 

budeme poznávat přírodu, vyrážet na poznávací výlety do jeho okolí 

využijeme možnost návštěvy hřiště ZŠ a hlavně školní zahrady, která je dostatečně vybavena 

 

Spolupráce s rodiči dětí : 
rodiče budou mít možnost jakýkoliv problém konzultovat  s paní učitelkou nebo s paní 

ředitelkou 

 

budou se moci zúčastnit akcí školy 

v šatně na nástěnce nebo na stránkách MŠ budou viset aktuální informace pro rodiče, probíraná 

témata, básničky a písničky..… 

 

Spolupráce se ZŠ: 
společné akce 

návštěva v ZŠ 

 

Spolupráce s knihovnou : 

budeme si zapůjčovat knihy dle vlastní volby či tematicky zaměřené 

návštěva 2x do roka 

 

 

 

V Popicích dne 1. 9. 2016 


