
Spolu se radujeme, hrajeme si a poznáváme svět 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Mateřské školy Nemochovice 

 

1. UČÍM SE ŽÍT VE SVĚTĚ LIDÍ  

Blog se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností dětí a vytváření a respektování 

základních společenských pravidel, podporování sociálních dovedností. Vede dítě 

k uvědomování si vlastní jedinečnosti, samostatnosti a k zaujímání vlastních postojů a názorů, 

rozvoj vzájemného respektu a tolerance.  

Nabídka dílčích témat 

Já a ty 

Zdraví životní styl 

Moje rodina 

Děti celého světa  

Smysli 

Sporty 

Bezpečnost 

Emoce  

Vztahy  
 

2. PUTUJEME SVĚTEM PŘÍRODY 

Blog se zaměřuje na vytváření pozitivního vztahu k přírodě a její ochraně, také na poznávání 

živé a neživé přírody. Rozvíjet u dětí povědomí o přírodních jevech a dějích, životním 

prostředí a jeho ochraně či rozmanitosti přírody. Zaměřuje se na využívání přírodních 

materiálů, třídění odpadů a na úzkou spolupráci s mysliveckým sdružením Habřina.  

Nabídka dílčích témat 

Les, pole, zahrada, louka 

Jarní květy 

Ptáci 

Statek 

Peče o lesní zvířata 

Třídění odpadu 

Ovoce, zelenina 

Hmyz 

Listy 



Vodní svět  

Zoo 

 

3. PESTRÝ SVĚT KOLEM NÁS 

Blog se zaměřuje na seznamování dětí s životem na vesnici a ve městě, s dopravními 

prostředky, s pravidly silničního provozu. Dále jsou dětem zprostředkovány poznatky o lidské 

práci a řemeslech, o věcech v okolním prostředí, o vývoji civilizace, o naší planetě a vesmíru. 

Jsou realizovány aktivity vedoucí k vytváření pracovních dovedností a návyků, ale i k ochraně 

životního prostředí.  

Nabídka dílčích témat 

Domov 

Město a vesnice 

Doprava 

Profese 

Knihy 

Pohádky 

Vesmír 

Objevování, pokusy 

Škola  

 

4. RADOSTNĚ PROŽÍVÁME TRADICE A RITUÁLI  

Blog se zaměřuje na společné prožívání tradic, které jsou charakteristické pro naši vlast a 

region. Vést děti k aktivnímu podílení na přípravě a realizaci společné zábavy a slavnosti 

v rámci zvyků a tradic, sportovních akcí a kulturních programech. Využívat příležitosti 

k radostnému prožívání různých tradic a zvyků v kulturním prostředí, zařazovat aktivity 

přibližující svět kultury a umění s možností poznávání rozmanitosti odlišných kultur.  

Nabídka dílčích témat 

Uspávání broučků  

Čert a Mikuláš 

Vánoce 

Masopust 

Karneval 

Vítání jara 

Velikonoce 

Oslava svátku maminek 

Vystoupení na besedě pro důchodce 

Vítání občánků  

Čarodějnice 

Oslava dne dětí 

Oslava – rozloučení s předškoláky 


