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TÉMATA TŘÍDNÍHO PLÁNU: 

 

1. Vítáme vás ve školce – pravidla třídy, sebepoznávání, 

já a můj kamarád, rodina, hodnoty… 

 

2. Barevný podzim – člověk a příroda, ekologie, nejbližší 

okolí, roční období… 

 

3. Zimní radovánky – tradice - Mikuláš, Vánoce, zimní 

sporty, zdravý životní styl, prevence zdraví… 

 

4. Nahlédneme do pohádky – pohádky - poslech a 

dramatizace, návštěva knihovny, karneval… 

 

5. Přišlo jaro k nám – tradice Velikonoc, Den matek, 

změny v přírodě… 

 

6. Poletíme do vesmíru – člověk, Země, vesmír, 

světadíly, exotická zvířata, povolání, technika… 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE 

 

ZAČÍNÁME: 

 

Vzájemné seznamování, vytvoření pravidel třídy, výlet po třídě, po 

budově školky. 

Opakování jmen, jaké máme rádi oslovování, identifikace se třídou – 

obtisk dlaní, PH - 1,2,3,4,5 cos to Janku, cos to sněd. 

Opakování pravidel, poznávání částí těla, říkadlo Hlava, ramena, 

kolena…, měření dětí, obkreslování kamaráda na papír. 

Využití balónků- dotkni se části těla, hra – zrcadlo, sochy. Balónek 

pošli kamarádovi a řekni, jak se jmenuje? 

Popis obrázku – popis lidského těla, co je velké x malé, poslech 

pohádky O veliké řepě. 

Další práce s pohádkou, kdo je nejmenší, kdo největší, kdo první, kdo 

poslední, pomáháme si, dramatizace, koláž. 

Kolektivní práce slunce, využití koření, vzájemná spolupráce, respekt 

ostatních, píseň Hřej sluníčko, hřej + tanec. 

Říkadla Kolo, kolo, písnička Maličká sú. Rozvoj smyslů – poznej 

hmatem co je menší, co větší. 

Povídáme si co nám chutná, poznávání zvuků. Posloucháme ušima, 

očima i srdíčkem. 

Učíme se uklízet po sobě hračky. 

 



 

CÍLE: 

 

Seznámení dětí s prostředím a kolektivem. 

Vytvoření společných pravidel. 

Seznámení s denním režimem. 

Zapamatování své značky. 

Orientace dětí ve školce. 

Navození příjemné atmosféry. 

Učení respektu k ostatním. 

Rozvíjení výtvarné, hudební a pracovní činnosti. 

Vedení k samostatnosti při úklidu hraček a při oblékání. 

Rozvíjení smyslů. 

Uvědomění si sebe sama. 

 

NABÍDKA: 

 

Komunikační kruh, ranní rituál, hry na rozvoj komunikace, hry na 

rozvoj smyslů, tanec, tělesná cvičení na rozvoj hrubé motoriky a 

uvědomění si vlastního těla, výtvarné a hudební činnosti, dostatečný 

pobyt venku. 



 

2. BAREVNÝ PODZIM 
 

PRŠÍ, PRŠÍ: 

 

Nové písničky Prší, prší, Já do lesa nepojedu, PH – trhání ovoce, 

házení do košíků, Na počasí. 

Pozorování barev v přírodě, zapouštění vodových barev do klovatiny, 

sběr listů a lisování, sestavování postavy z listů + lepení. 

Kolektivní práce Strom, který je nejdříve smutný, použití zaklínadla 

Kůry, můry, lepení barevných listů, rozveselení stromu. 

Plody zahrádky, modelování plodů, pracovní listy, básnička Švestka. 

Druhy počasí, vyjádření pohybem, výtvarné zpracování, písně a básně 

motivované počasím. 

Halloween, Dušičky – PH běh v kouzelném lese, tanec bludiček, dýně 

– výzdoba, strašidýlka – výtvarné činnosti, foukání do inkoustu 

brčkem. 

Zahrada – kolektivní práce. Zahrada, o kterou se staráme x s odpadky, 

třídění odpadků. 

Přírodní závěs, děti nosí to, co s rodiči usuší…, šípek – kresba podle 

předlohy tuží, básnička Sova. 

Procházka po okolí, úklid odpadků. Kresba pastelem, roztírání prstem 

tvar listu. 

 



 

CÍLE: 

 

Rozvoj vnímání hodnoty přírody a její ochrana. 

Seznámení s nebližším okolím školky. 

Seznámení se zástupci rostlinné a živočišné říše. 

Uvědomění si proměnlivosti přírody. 

Jak rostlina vzniká. 

 

 

NABÍDKA: 

 

Stavění z přírodnin při pobytu venku, dramatizace, práce 

s literaturou, využití přírodnin při výtvarné a pracovní činnosti, 

pozorování přírody, činnosti vedoucí k ochraně životního prostředí. 



 

3. ZIMNÍ RADOVÁNKY 
 

CO UMÍ ČEPICE: 

 

Hra na doktora, ošetřování pacientů – dětí, hraček. Důraz na 

zdravotní cviky, zásady zdraví, prevence. 

Rozhovor na téma: Jak jsem byl u lékaře. 

Čepice, šála – tempery, oblékání na čas, PH Rýma, opakování částí 

těla. 

Nácvik tance na vybranou píseň, vnímání rytmu. Křemílek a 

Vochomůrka - poslech, vyprávění, dramatizace. Popelka -  četba, 

vyprávění podle obrázku, kočár, kolektivní práce - koláž. 

Barbucha – kolektivní práce, četba pohádky, pokusit se vyprávět 

příběh, nebo odpovídat na otázky. 

 

 

MY SE ČERTA NEBOJÍME: 

 

Básničky Bum, bum ratata; Mikuláš, doprovázet pohybem. 

Výroba mikulášských dekorací z papíru a látek, skupinové práce, 

výzdoba třídy. 

Nebe x peklo – kolektivní práce, básnička pro čerta, opakování. 

Andílci – dekorace z látek, tvarování kancelářské sponky. 



 

 

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA: 

 

Výroba novoročních přání, svícínků, nová technika vymývání 

z klovatiny, dáreček papírový kapr. 

Nácvik koled: Stojí vrba košatá, Půjdem spolu do Betléma, Dej Bůh 

štěstí, využití Orffových nástrojů. 

Zdobení stromečku, výzdoba třídy, pečení a zdobení perníčků, 

básničky Ježíšek, Vánoce. 

Vánoce ve školce: zvyky, koledy, nadílka. 

Vystoupení pro rodiče. 

 

MALOVÁNÍ S MRAZÍKEM: 

 

Nejhezčí dárek od Ježíška. 

Samostatnost při oblékání, jak se oblékáme v zimě, koulování koulemi 

z papíru, zimní sporty. 

Sypeme ptáčkům zrní, výroba krmítka – zapojení rodičů. 

Poslech pohádky Ledová královna, ledové království - výtvarné 

zpracování. 

Pohádka O dvanácti měsíčkách – dramatizace, výtvarné zpracování, 

kolektivní práce. 



Sněhulák – modelování rodinky sněhuláků, velký sněhulák – 

kolektivní práce. 

 

CÍLE: 

 

Seznámení dětí se zásadami zdravého životního stylu, rozhovory 

s dětmi o tom, co je zdravé a co zdraví škodlivé. 

Příprava dětí na příchod Mikuláše a Ježíška. 

Vnímání kulturní, společenské, estetické a duchovní hodnoty 

vánočních svátků. 

Uvědomění si proměny přírody a změny počasí. 

Vytváření sváteční atmosféry. 

 

NABÍDKA: 

 

Výtvarné činnosti vytvářející zimní a vánoční atmosféru, individuální i 

skupinové rozhovory, básně, písně a říkadla pro Mikuláše a Ježíška, 

pohybové hry a zimní sporty na sněhu, poslech koled, pozorování 

přírody. 

 



 

4. NAHLÉDNEME DO POHÁDKY 
 

CO ŘÍKAJÍ KNÍŽKY: 

 

Práce s knihou, vyprávění příběhů dle obrázků, pozorný poslech, 

dramatizace pohádky – Malý dům a veliké srdce, Červená Karkulka… 

Výtvarné zpracování, dům – koláž. 

 Seznamování s pojmy: spisovatel, ilustrátor, vytvořit knižní koutek – 

přinést oblíbenou knihu, zacházení s knihou. 

Návštěva knihovny, kladný x záporný hrdina, příprava na karneval, 

brána do pohádky – skupinová práce. 

Karneval – masky, tanec. Skupinová práce Šašek. 

Nová píseň Krokodýl, báseň Kam Karkulko malá kam. 

Výroba knížky, ilustrace, vazba. 

 



 

CÍLE: 

 

Využití pohádkových příběhů k dalším činnostem. 

Uvědomění si kulturní a estetické hodnoty dětské literatury. 

Podporování dětské fantazie a představivosti. 

Pozorný poslech příběhu. 

S pomocí otázek umět vyprávět podstatné části příběhu. 

Uvědomění si základní charakteristiky pohádkových postav. 

Vytvoření pohádkové atmosféry ve třídě. 

 

NABÍDKA: 

 

Četba před spaním, prohlížení ilustrací, volná práce s dětským 

časopisem, činnosti motivované pohádkou, dramatizace, karneval – 

zpěv, tanec, soutěže, individuální rozhovory, vyprávění 

v komunikačním kruhu. 



 

5. PŘIŠLO JARO K NÁM 
 

HODY, HODY DOPROVODY… 

 

Výzdoba třídy s jarní a velikonoční tématikou. Zdobení kraslic různými 

technikami. 

Velikonoční říkadla. Seznámení s velikonočními tradicemi a 

křesťanským významem. 

Výroba kraslic ze slaného těsta, kohoutek z papírového kornoutku, 

slepička – kolektivní práce, kraslice z papíru. 

Věšení kraslic na větvičku zlatého deště, ze zbylých skořápek další 

výtvarné nápady – kraslice, koláž. 

Ze starého nové – výroba věnečků ze starého trička, z papírových 

krabiček od vajíček. 

 

JAK VONÍ JARO… 

 

Mláďata – PH hledání zvířátek do dvojic matka x mládě, PL – 

vybarvování, popis. Výroba karet s motivem domácích zvířat, učit se 

přiřazovat správné dvojice. 

Básnička Koťátka, výtvarné činnosti: sněženky – lepení, tulipán – 

suchý pastel. 

Pozorování zvířat při pobytu venku, využití pohádek se zvířecími 

motivy. 



Samostatné vypravování dle obrázku, encyklopedie. 

Znaky jara – rození mláďat, píseň Když jsem já sloužil to první léto. 

 

MÁMO, MAMINKO… 

 

Báseň Mamince, přáníčko pro maminky. 

Srdce pro maminku – anelynkové barvy, lepení barevných papírů. 

Vyprávění o důležitosti rodiny, zaměření na chování mezi dětmi, 

vzájemný respekt, pomáhat si. 

Nácvik besídky. Tematicky zaměřené básně a písně. 

Besídka pro rodiče, pohoštění, zapojení rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÍLE: 

 

Opakování dosavadních poznatků o přírodě. 

Vytvoření povědomí o kulturní, duchovní a společenské hodnotě 

Velikonoc. 

Vnímání krásy probouzející přírody. 

Podporování kladného vztahu k ostatním členům rodiny. 

Rozvoj fantazie a jemné motoriky při výtvarné činnosti. 

 

NABÍDKA: 

 

Výtvarné a pracovní činnosti zaměřené k jaru a významným dnům, 

pozorování přírody při pobytu venku, zpěv tematicky zaměřených 

písní, recitace a rytmizace básní, tvoření z přírodnin,  



 

6. POLETÍME DO VESMÍRU 

 

POLETÍME VESMÍREM, OBLETÍME CELOU ZEM… 

 

Planeta Země, glóbus, vesmír – kolektivní práce temperami. Pokus 

s hlínou, vodou, kamínky. 

Rozhovory s dětmi na téma – nekonečno, hvězdy, planety, planeta 

Země. 

Země je součástí vesmíru, PH Na planety, Zemička, PH tance: indický, 

havajský, indiánský, japonský… 

Píseň Ententýna mandolína, dramatizace – let letadlem, použití 

Orffových nástrojů. 

PH – letíme na měsíc – stav bez tíže, obíháme okolo Slunce. 

Výtvarné činnosti – raketa, koláž s alobalem, vlak – kolektivní práce, 

lepení fotek dětí do okýnek, loď – skládání z papíru. 

Vesmírné hrátky: mléčná dráha – proplétání mezi provázky, nesmí 

zazvonit zvoneček, letí kometa – hod míčku do otvoru v kartonu, 

přenášení planet – míček na lžíci, hledání hvězdiček – stavebnice 

v trávě, kosmonauti měří sílu – přetahování. 

Básnička Ufo, Ufo, Ufoni. 

Exotická zvířata, encyklopedie, vytvořit ze stavebnice Zoo, světadíly, 

nová píseň Čáry, máry, ententýky. 

 

 



 

JEDE, JEDE VLAK… 

 

Dopravní prostředky, z hraček postavit silnice – hra na městskou 

dopravu, PH – na auta.  Červená stát x zelená jeď.  

Rozhovory s dětmi v komunikačním kruhu čím jezdíme, jaké známe 

dopravní prostředky. PH – vlak – jede rychle, pomalu, do zatáček, do 

tunelu… Jak se chováme na ulici, ve městě… 

Procvičování geometrických tvarů – 1 parkoviště = 1 geometrický tvar 

odlišený barvou, přiřazování stejně barevných autíček. 

 

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE… 

 

Naše hymna, jméno prezidenta, náš stát, naše nejdelší řeka, nejvyšší 

hora, hlavní město… 

PL – dokresli vlnky na řece Vltavě, výtvarná činnost – naše vlajka, PH 

– výstup na Sněžku, plavba Vltavou – na lodi, prsa, kraul…, Karlův 

most – PH na překážky, chůze po špičkách, po patách… 

Jaké známe povolání, jakou práci mají naši rodiče, čím bych chtěl být, 

až budu velký. 

Pantomimou ztvárnit povolání, ostatní hádají. 

Výtvarná činnost – Karlův most, báseň Mosty. Stavíme most z kostek. 

Znát svou adresu. 

 

 



 

 

CÍLE: 

 

Vytvoření povědomí o existenci vesmíru, seznámit s planetou země a 

světadíly. 

Rozšířit dosavadní znalosti o naší republice, přiblížit jiné kultury. 

Uvědomění si významu lidské práce a činnosti. 

Seznámení se základními dopravními prostředky, pravidly. 

 

NABÍDKA: 

 

Skupinové výtvarné činnosti, individuální rozhovory, využití 

didaktického materiálu. Výlet. 

Pozorování dopravních prostředků při pobytu venku. Encyklopedie. 

Dostatečný pobyt venku. 


