
Evaluace tematického celku 

 

Oblasti                                                                                                                                                            Týdenní činnosti  

1. Dítě a jeho tělo 

Uvědomění si vlastního těla. 

 

 

ranní cvičení, prvky jógy;  

kresba – Já v bříšku 

maminky 

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování 

dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, 

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. 

 

 

vystřihování, lepení, ranní 

cvičení, navlékání korálků, 

práce s tužkou, uvíjení 

věnečku, výroba 

hudebního nástroje 

Rozvoj a užívání všech smyslů. 
 

 
komunitní kruh – 

smyslová hra 

Osvojení si věku přiměřených praktických 

dovedností. 

 
 

pracovní a hygienické 

návyky, stříhání, lepení  

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých 

k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 

prostředí. 

 

 
BOZ dětí při práci 

s ostrými nástroji 

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako 

základů zdravého životního stylu. 

 
 výroba ovocného salátu 

2. Dítě a jeho psychika 

2. 1. Jazyk a řeč 

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

receptivních i produktivních. 

  anketa; hádanky, 

rozhovory nad 

fotografiemi, vyjádření 

svých názorů, popis 

situací dětmi, poslech 

příběhů O mamince 

Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného 

projevu. 

  hra s oblázky; přednes 

básní, vítání návštěvy 

německých studentů a 

pedagogů v mateřské 

škole  

Osvojení si některých poznatků a dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou 

podobu jazyka i další formy sdělení verbální i 

neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 

dramatické). 

  pantomima, koláž, TH, hra 

s písmeny – jméno vlastní 

/překreslování, 

obkreslování, skládání, 

jména rodičů a prarodičů-

rytmus, příprava na 

vystoupení – besídka, 

písně: Maminka, Nestarej 

se ženo má, Maličká su 

2. 2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové 

operace 

Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, 

přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení 

slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a 

pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto 

funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti 

a fantazie. 

  

kresba Knížka o mně – až 

já budu dospělý, smyslové 

hry, nácvik básní a písní, 

hra Co se změnilo? 

Rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, 

tzv. sebevyjadřování). 

  labyrinty, doplňovačky, 

skládanky, puzzle, domino 



 

Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, 

zájmu, radosti z objevování). 

  práce s lupou v lese, ve 

třídě s oblázky a kamínky, 

experiment (potraviny x 

voda) 

Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním 

činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o 

učení. 

  
návštěva městské 

knihovny  

Osvojení si elementárních poznatků o znakových 

systémech a jejich funkcí (abeceda, čísla). 

  hra s písmeny, psaní 

svého jména na přáníčko 

pro maminku – dle 

schopností či podle 

předlohy  

2. 3. Sebepojetí, city, vůle 

Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve 

vztahu k sobě  

(uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, 

sebedůvěry, osobní spokojenosti). 

  viz – Knížka o mně; hra: 

Kdo je nejdůležitější 

člověk na světě?, Moje 

role v námětových hrách, 

pochvaly a povzbuzení 

Rozvoj schopnosti sebeovládání.   hry s pravidly, stolek 

přátelství na mateřince – 

dokázat řešit svůj 

problém, konflikt 

s kamarádem  

Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je 

a city plně prožívat. 

  anketa na téma Co bych 

přál své mamince; Co je 

to Dětský domov?; mít 

radost z obdarovávání – 

hosté, maminka 

Rozvoj poznatků, schopností a dovedností 

umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit. 

  děti bez rodičů v DD x 

moje rodina – vyjádřit své 

názory 

Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, 

cítění a prožívání. 

  podíl jednotlivých dětí na 

hezkém prostředí třídy 

Zeleného korálku, pravidla 

chování vyslovená dětmi, 

sepsaná a vyjádřená 

symboly 

poslechové činnosti vážné 

hudby 

3. Dítě a ten druhý 

Seznamování s pravidly chování ve vztahu 

k druhému. 

  Stolek přátelství - řešení 

konfliktních situací mezi 

dětmi (vysvětlení 

vzájemných pozic u 

kulatého stolu)  

Osvojení si elementárních poznatků, schopností a 

dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení 

vztahů dítěte k druhým lidem. 

  vztah k matce a ostatním 

členům rodiny, 

kamarádka z DD, 

přátelství s německými 

studenty z Pedagogického 

institutu ve Frankfurtu 

nad Mohanem a Mnichova 



 

Posilování prosociálního chování ve vztahu 

k ostatním lidem (v rodině, mateřské škole, v dětské 

herní skupině apod.). 

  pomáhat svým 

kamarádům při hře, být 

ohleduplní k mladším 

kamarádům a k neslyšící 

kamarádce; jak můžeme 

pomoci rodičům 

Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální 

citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti). 

  děti bez rodičů – 

dohodnout se na dárku 

pro kamaráda. 

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních. 

  pantomima, rozhovory, 

vyprávění, vyjádření 

svých názorů, podřídit se 

většině, vyslovit přání a 

své pocity, 

Rozvoj kooperativních dovedností.   dohoda mezi dětmi, 

příprava na vystoupení 

dětí, společně plánujeme, 

improvizujeme při hře 

4. Dítě a společnost 

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí 

(spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto 

společenství (ke třídě, rodině, ostatním dětem), 

vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto 

společenství uznávané. 

  seznámení s novou 

hymnou naší MŠ Korálek 

– píseň pro nás objevil a 

přezpíval tatínek, další 

symboly MŠ – básnička, 

jméno MŠ, vlajka, čepice 

pro jednotlivé třídy, trička 

učitelek, barevné odlišení 

názvu tříd i barevné 

řešení tříd dle názvu  

Vytvoření povědomí o mezilidských morálních 

hodnotách. 

  soucítění s dětmi, které 

nemají rodiče, není 

správné, když se rodiče o 

děti nestarají nebo jim 

ubližují 

Seznamování se světem lidí, kultury a umění, 

osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž 

dítě žije. 

  práce s textilním obrazem 

– Pracovní profese 

(vlastní výroba 

prostřednictvím rodičů) – 

celkem 15 ks textilních 

obrazů s rozmanitými 

náměty na návrhy MŠ 

Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, 

k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat. 

  poslechové činnosti vážné 

hudby – G. F. Händel – 

Vodní hudba, J. Haydn – 

Čtvero ročních období 

(před usnutím) 

Rozvoj společenského i estetického vkusu.   pomoc dětí při úpravě 

třídy, při výzdobě 

nástěnky 

5. Dítě a svět 

Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě 

žije a vytváření pozitivního vztahu k němu. 

  pobyt dětí venku – Kde 

bydlíme? – příprava na 

poslední podtéma měsíce 

května 



 

Vytváření elementárního povědomí o širším 

přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. 

  pobyt venku – cesta do 

blízkého lesa, na školní 

zahradě – proměna 

stromů – celoroční 

pozorování našeho 

stromu – kaštan 

Pochopení, že změny způsobené lidskou činností 

mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit. 

  pobyt venku – 

vyhledávání předmětů – 

Co do lesa nepatří? 

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.   rozhovor – život lidského 

plodu před narozením/ při 

kresbě dětmi – Knížka o 

mně 

Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se 

světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí. 

  pozorování života v lese – 

přírodniny do kelímků – 

práce s lupou, sběr 

oblázků ke hře, hmyz a 

živočichové,  

všechny maminky světa 

mají svátek – druhá 

neděle v květnu 

 




