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„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ 

 Konfucius 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ … 
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2. VZDĚLÁVACÍ PROJEKT ŠVP PV 

„NÁM SE NA TOM SVĚTĚ LÍBÍ …“ 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

Vzdělávací obsah tvoří učivo v podobě integrovaných bloků (tematických okruhů či klíčových 

témat). Klíčová témata školního vzdělávacího programu byla vytvořena za spolupráce celého 

pedagogického kolektivu školy, byla ověřena v praxi během tříletého zkušebního období a jsou 

pro vytváření třídních vzdělávacích programů závazná. Poskytují učitelkám dostatečně široký 

prostor pro vytváření podtémat, vlastních tematických částí, či začleňování vlastních třídních 

projektů. 

Každé klíčové téma má vymezenou oblast poznání (okruh poznatků), časový plán a dílčí 

vzdělávací cíle (co učitelka u dítěte podporuje). Stanované dílčí vzdělávací cíle vycházejí z pěti 

oblastí předškolního vzdělávání: 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč 

– poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie 

– myšlenkové operace 

 – sebepojetí, city, vůle 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

Tyto oblasti jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně jeden nedělitelný 

celek. Vzdělávací cíle z jednotlivých oblastí se prolínají, prostupují, vzájemně se podmiňují 

a doplňují, navazují na sebe, na některých místech se i částečně překrývají. V rámci různých 

oblastí se tak, i když v jiných souvislostech, opakují. Při stanovování dílčích vzdělávacích cílů 

jsme vycházeli z klíčových témat našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a z vlastních zkušeností, aby jejich posloupnost a návaznost odpovídala 

přirozenému průběhu školního roku, věkovým a vývojovým zákonitostem dětí navštěvujících 

naši školu. 

Dílčí vzdělávací cíle jsou rozšířené o další cíle vycházejících z doplňkových programů školy: 

Adaptační program „Hurá do školky!“ 

Školní preventivní program 

Tyto údaje jsou pro učitelky doporučující, mají obecný a pomocný charakter. Učitelky ve 

třídách mohou oblast poznání, časový plán či vzdělávací cíle jednotlivých klíčových témat pro 

potřeby svého třídního programu, dle svého uvážení a podle potřeb dětí, upravovat, doplňovat, 

vybírat jen některé části, nebo je zcela nahradit jinými. Také je možno jejich odlišné časové 

rozvržení v průběhu školního roku. 
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Při vytváření třídních vzdělávacích programů budou učitelky podrobněji rozpracovávat klíčová 

témata do podoby tematických částí či projektů formou: 

1. konkrétního vymezení sledovaných cílů ve formě výstupů vzdělávání (co by dítě na konci 

vzdělávání mělo umět, čeho chce učitelka dosáhnout) 

2. konkrétního vymezení učiva 

3. konkrétní nabídky aktivit a činností 

Obsah a náplň těchto konkrétně vymezených údajů se bude odvíjet od zájmu, schopností, 

možností a potřeb konkrétních dětí a konkrétní skupiny. Proto jej učitelky budou plánovat 

maximálně v rozmezí podtématu či tematické části. 

Grafická podoba třídního vzdělávacího programu je ponechána na rozhodnutí učitelek ve třídě. 

Nabídka činností vzdělávacího projektu: 

Protože je tento projekt dlouhodobý, zahrnuje téměř všechny druhy činností, se kterými se 

setkáváme v mateřské škole. Jsou zde uvedeny proto pouze návrhy realizace, které lze rozvíjet, 

obohacovat apod. Podrobnější a konkrétnější vzdělávací nabídka je rozpracována v TVP: 

• přirozené pozorování přírodního prostředí – vycházky do okolí, výlety; 

• praktické činnosti, manipulace a experimentace s předměty, na jejichž základě se dítě 

seznamuje s jejich vlastnostmi; 

• smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, jednoduché pracovní činnosti; 

• smyslové a psychomotorické hry; 

• hry a činnosti rozvíjející pohybové dovednosti, hrubou i jemnou motoriku; 

• estetické a tvůrčí aktivity (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, 

taneční či dramatické); 

• námětové hry a činnosti; 

• dramatické činnosti; 

• hry pro rozvoj řeči a komunikativních dovedností; 

• prohlížení a „čtení" knížek; 

• kooperativní činnosti; 

• sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte. 

Metodické poznámky, náměty, hry, básně, písně, návrhy činností atd. jsou zpracovány 

v jednotlivých tematických částech, podtématech a dále upřesňovány v portfoliích pedagogů. 

Vše je součástí TVP, materiály se zakládají jako přílohy – portfolio učitelek třídy, které je 

možné je opět použít (písně, básně) nebo upravit (grafomotorické cvičení, metodické listy) 

např. v jiném bloku nebo příští rok. Formy a metody si volí učitelky sobě i dětem blízké tak, 

aby byl vzdělávací proces co nejefektivnější. 
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Vzdělávací projekt a jeho rozčlenění do integrovaných bloků 

- myšlenková mapa 
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„NÁM SE NA 

TOM SVĚTĚ 

LÍBÍ…“ 

 

 

SVĚTĚ LÍBÍ…“ 
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: 

 

 

 

 

DÍTĚ a JEHO TĚLO 

 

DÍTĚ a JEHO PSYCHIKA 

 

DÍTĚ a TEN DRUHÝ 

 

DÍTĚ a SPOLEČNOST 

 

DÍTĚ a SVĚT 
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Přehled integrovaných bloků vzdělávacího projektu 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP PV 
 

Přehled integrovaných bloků vzdělávacího projektu: 

 

INTEGROVANÝ BLOK: 

SVĚT PŘÍRODY 
 

Záměr IB: 

- seznámení s živou a neživou přírodou, s životním prostředím a jeho 

proměnami, koloběhem života, ročními obdobími 

- seznámení se zákonitostmi přírody (experimentování) 

- hra s přírodou ve světě fantazie 

- zvyky a tradice v průběhu čtyř ročních období 

- zdravý životní styl, péče o své zdraví 

- životní prostředí, řešení a náprava vzniklých škod (živelné pohromy, 

třídění a nakládání s odpady – nové technologie a postupy) 

- seznamování se se společenskými, sociálními normami a pravidly 

prostřednictvím divadel, filmových a hudebních představení, besed, 

výletů, výstav, vernisáží …) 

- poznávání zákonitostí přírody pomocí experimentů a her v terénu 

- seznámení s jednotlivými druhy ekosystémů 

- tento blok vychází zejména z environmentální a globální výchovy 
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INTEGROVANÝ BLOK: 

SVĚT KOLEM NÁS 
 

Záměr IB: 

- nahlédneme do světa fantazie 

- vytvoření pravidel soužití 

- řešení konfliktních situací 

- empatické chování a jednání (posilování emoční inteligence dětí) 

- prožívání tradic v průběhu čtyř ročních období 

- multikulturní výchova (etnika, společenství ostatních lidí a kultur) 

- svět kultury a umění (divadelní, filmová a jiná představení) 

- věci kolem nás (předměty denní potřeby) 

- sebeobsluha 

- ochrana osobního zdraví, ochrana bezpečí 

- prostředí, v němž dítě žije 

- nové technologie kolem nás 

  



Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Město Albrechtice 

 - 8 -  

INTEGROVANÝ BLOK: 

SVĚT MINULOSTI a BUDOUCNOSTI 

 
Záměr IB: 

- nahlédnutí do dějin českého národa (seznámení se zvyky a tradicemi 

našich předků) 

- životní styl dříve a dnes 

- seznámení s planetou Zemí a světadíly 

- životní prostředí a my (péče o životní prostředí a ochrana okolní 

krajiny) 

- seznámení se společenskými, sociálními normami a pravidly 

společnosti (kulturní a jiná představení) 

- seznámení s okolním světem a jeho zákonitostmi 

- průběžné seznamování s novými technologiemi, vynálezy a postupy, 

informativní technikou 

- práce, pracovní činnosti, povolání a role 


