
Třídní plán třída Motýlci 2017/2018 

 

Charakteristika třídy 

Do třídy Motýlků je v letošním školním roce 2017/2018 zapsáno 18 dětí, 9 dívek a 9 chlapců.  Věkové 

složení třídy je 4–6 let. 16 dětí je předškolního věku.  

V letošním roce bude v této třídě s dětmi pracovat jedna učitelka – Lenka Matulová. Třída se nachází 

v budově mateřské školy a má celodenní provoz. 

 

Cíl třídního vzdělávacího programu s názvem ,, Krok za krokem celým rokem“ 

Cílem letošního roku je vést děti do kolektivu a to vlídným, milým a laskavým způsobem. Vést děti 

k zdravému životnímu stylu, vytvářet bezkonfliktní atmosféru s důrazem na přátelské vztahy mezi 

dětmi. V dětech budeme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a 

vzájemnou pomoc a podporu. Budeme rozvíjet osobnost dítěte a směřovat k osvojení dovedností, 

vědomostí a schopností, které děti používají v běžných situacích. Zaměřujeme se na rozvoj celé 

osobnosti dítěte, obsah a náročnost činností jsou přizpůsobeny věku. V průběhu roku děti seznámíme 

s různými výtvarnými materiály a technikami, budeme se seznamovat s písněmi a básněmi k daným 

tématům. 

 

Rozvíjení komunikace a spolupráce  

- Projevovat empatii 

- Popisovat činnosti, situace – snažit se vysvětlovat 

- Využívat pozitivní komunikace 

- Dětem dávat možnost pocítit přirozené následky 

- Dávat dětem prostor k vlastnímu vyjádření 

- Podporovat samostatnost dětí možností výběru 

 

 

Cílem je  

- Aby se děti a učitelky chovaly přirozeně 

- Aby se na sebe obracely s důvěrou 

- Aby děti požádaly o pomoc, vzájemně si pomáhaly 

- Aby konstruktivně řešily problémy 

- Aby děti měly bohatý aktivní slovník 

- Aby řeč byla prostředkem ke komunikaci 

- Dodržování očního kontaktu, neskákání do řeči, nevynucování si okamžité pozornosti 

 

 

 



Při přípravě předškoláků na vstup do ZŠ se zaměříme  

- Rozvoj grafomotoriky  

- Nabídka úkolů a didaktických her 

- Nabídka edukativně stimulačních hodin 

- Náročnější formy řízených činností 

- Rozvoj předmatematických představ 

- Pravolevou orientaci, prostorovou představivost 

- Slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, jejich rozvoj, vlastní projev 

- Paměť, pozornost, myšlení, logické myšlení – samostatnost při řešení úkolů 

- Rozvíjení soustředěnosti, pozornosti a paměti 

- Zraková a sluchová percepce 

 

  

Přejeme si, aby naše třída byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle 

odloučení od rodičů a budou se cítit bezpečně. Aby ve třídě vládla celková pohoda a bylo vytvořené 

takové klima, které příznivě působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje. Aby vztah mezi 

učitelkami a rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání, povzbuzování a pochopení. 

 

TVP je doplněn po celý rok různými aktivitami, oslavami a kulturními pořady – divadelní představení 

v MŠ nebo ZŠ, hudební pořady, seznamování se zvyky a tradicemi, třídní akce, návštěva knihovny, 

návštěva kostela apod. Po celý rok budeme klást důraz na prožívání tradic a oslav. Budeme dětem 

maximálně přibližovat význam svátků a tradic a to především prožitkovým učením.  

 

 

 

 

 

V Popicích dne 1.9.2017      Matulová Lenka 


