
Třídní plán  

Charakteristika třídy 

Ve školním roce 2017 /2018 navštěvuje třídu Berušek 21 dětí z toho je 9 děvčat a 12 chlapců. Věkové 

složení dětí 2,5 r. – 5 roků. Ve třídě pracují dvě učitelky, které se dostatečně časově překrývají, což je 

důležité pro lepší zvládání výchovně vzdělávacích činností vzhledem k počtu netříletých dětí.                                                                                        

Měsíc září proběhl ve znamení menších adaptačních potíží u nově příchozích dětí, zejména těch 

nejmladších. Tady se nám osvědčil Adaptační program, který rodičům nabízíme již u zápisu dětí do 

MŠ a který rodiče hojně využívají. Třída je to živá, občas i dost hlučná , zejména chlapci. Některé děti 

nemají z domova vytvořeny základní návyky sebeobsluhy – oblékání, hygiena, stolování. Tři děti se 

nám jeví jako leváci. Jedno dítě dodržuje bezmléčnou stravu – zdravotní potíže.  

 

Naše záměry, cíle 

V letošním školním roce pracujeme podle nového ŠVP PV s názvem „ KROK ZA KROKEM CELÝM 

ROKEM“, jehož záměrem je rozvoj spokojeného, samostatného a aktivního dítěte.                                                               

Těmto stanoveným cílům budeme přizpůsobovat vzdělávací proces v naší třídě. Dětem budeme 

vytvářet takové podmínky, aby měly možnost pracovat samostatně a tvořivě.                         

Vzdělávání  budeme uskutečňovat hlavně hrou, zájmovými i řízenými činnostmi, pohybovými a 

relaxačními aktivitami a vše s respektem na individuální tempo dítěte.                                                                                                                                       

Spolu s dětmi budeme vytvářet společná pravidla chování a důsledně dbát na jejich dodržování, což 

je velmi důležité pro úspěšné zvládání výchovně vzdělávacího procesu.                                

Z průběžných cílů se zaměříme na rozvíjení a upevňování hygienických návyků a sebeobsluhy. 

Povedeme děti k osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečnosti, samostatnosti        

a osobní pohody. Budeme rozvíjet sebedůvěru a posilovat sebevědomí. 

Za velmi důležitý cíl, který si letos stanovíme jako prioritu, je řečová výchova. V dnešní tolik 

uspěchané době se v rodinách málo čte, vypráví a to má mimo jiné také za důsledek vzrůstající počet 

poruch řeči. Současná doba navíc nabízí stále širší využívání moderních technologií v oblasti 

komunikace, což s sebou nese výhody, ale i určité problémy. Děti dokážou dobře technicky 

komunikovat s počítačem, mobilním telefonem, ale už ne tak dobře mezi sebou, s rodiči, učiteli a 

širším okolí.                                                                                                                                                          

Živý kontakt s lidmi umožní dítěti orientovat se v sociálních vazbách, rozumět i neverbálním 

sdělením. Dítě pak komunikuje bez zábran, uvolněně a dokáže se přizpůsobovat různým situacím.   

(D. Kubálková, Logopedická prevence )                                                                                                                                                            

V oblasti řečové výchovy chceme dětem nabídnout mluvené slovo, které se ze života dětí vytrácí.     

Každý den,obvykle před odpoledním odpočinkem, čteme dětem minimálně 20 minut – projekt           

„Celé Česko čte dětem“.                                                                                                                                 

Zaměříme se na zařazování cvičení ve formě her pro rozvoj paměti, myšlení slovní zásoby, fantazie, 

rytmizace, správného dýchání, zrakového a sluchového vnímání, fonematického sluchu, cvičení pro 

rozvoj hrubé i jemné motoriky  a relaxační cvičení.                                                                                            

Budeme vést děti ke správnému držení těla při sezení, správnosti uchopování tužky. Při všech 

činnostech budeme vytvářet vlídnou a motivující atmosféru.                                                                                                      



Budeme denně zařazovat dechová a artikulační cvičení – gymnastiku mluvidel – ústa, jazyk, čelist. 

Využívat k procvičování hlásek básničky, písničky, omalovánky, knížky, pohádky, pohybové hry.  

Všemi činnostmi se bude prolínat vliv mluvního vzoru dospělých – učitelky , zaměstnanců školy.       

Při spolupráci s rodiči – schůzky , konzultační hodiny… – budeme vysvětlovat důležitost řečového 

vývoje dítěte, mluvního vzoru dospělých ( šišlání na děti, infantilní vyjadřování ), názorně předvádět 

ukázky k procvičování gymnastiky mluvidel, vysvětlovat co by sami v této oblasti provádět s dětmi 

neměli a tam, kde je to zapotřebí, doporučovat odbornou logopedickou péči pro jejich děti                                                                                                                                                                          

Budeme se snažit dodržovat obecná pravidla pro rozvoj řeči : 

- Nabízet dítěti dostatek přiměřených podnětů – přiměřených věku dítěte 

- Respektovat věk dítěte 

- Zájmy předškolních dětí – budeme s dítětem mluvit o jeho zájmech 

- Využívat pochvalu – pochválíme, co dítěti jde a to upevníme (neupozorňujeme na to, co 

nejde) 

- Trpělivost – posluchače - učitelky – vyslechneme i méně schopné děti 

- Správný a přiměřený výběr podnětu – zařazovat společné pracovní činnosti, výtvarné  - 

tvořivost , rozvíjí se tím komunikace 

- Souhra smyslů a motoriky – tanec + zpěv, vytleskávání básní , pohybové vyjádření říkadel 

- Dialog a rozvoj nonverbální komunikace – nechat děti více pracovat – hrát , zařazovat hry na 

pantomimu 

 

 

V Popicích 29.9.2017 

Zapsala : Málková Marie 

 

 

 


