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Mateřská škola Křetín 

 

                          „D U H O V Á    K U L I Č K A“ 

 

                
 

Jedna kapka, druhá kapka, 
už si deštík v louži tlapká. 

Modrá, žlutá, zelená, oranžová, červená, 
fialovou také v letu 

chytí malíř na paletu. 
To je krásné, Aničko! 

Po duhovém mostě přišlo v dešti prostě sluníčko.  

      
 
Když se objeví na obloze duha, vypadá jako most, který spojuje oblohu se 
zemí. 
 

http://elektrolab.wz.cz/?elektronika=5w_rgb_led
http://www.zsbatelov.cz/?q=node/118


Od duhy si půjčila jedna kulička barvičky a stala se symbolem naší barevné 
školky, která nese její jméno: „Duhová kulička.“ 

Hlavní téma       
„Duhová kulička koulí se světem, ukáže cestičky všem našim 
dětem.“ 
 
Školní bloky (IB) jsou rozpracovány do tematických celků (TC), kde jsou uvedeny konkrétní cíle a 
obsah. Vzdělávací nabídku stanoví učitelka pomocí konkretizovaných výstupů, které jsou přílohou 
TVP a doplňují dokument RVP PV. Učitelka využívá vlastní zásobník her, písniček a básniček. Práci si 
promýšlí, písemně plán dopisuje stručně v bodech. Průběžně sleduje projevy dětí, vyhodnocuje svoje 
postupy a případná rizika, vychází z diagnostiky, pracuje se zpětnou vazbou. 

 

Integrovaný blok: Kluci a holčičky z „Duhové kuličky“ (pravidla, bezpečnost) 

 
Charakteristika: 
 
Nově nastupující děti se seznamují s prostředím mateřské školy, s blízkým okolím, s režimem dne, s 
hračkami, s kamarády a společně vytváří některá nová pravidla soužití, pro která hledají a kreslí 
symboly, obrázek či fotografii. Poznají, která „Slovíčka otevírají srdíčka.“ Seznamují se s pravidly, 
která platí při pití ve třídě, při hře v centrech aktivit. Postupně si upevňují zdvořilostní návyky, posilují 
prosociální chování v dětské herní skupině. Prostřednictvím situací a plánovaných činností vytváříme 
radostnou atmosféru tak, aby se děti na společný pobyt v MŠ těšily. Děti si utváří pěkné vztahy mezi 
sebou navzájem a učí se vyjádřit pocity, nálady a emoce vlastní i druhých dětí. Rozvíjí komunikativní 
dovednosti a schopnost vyjadřování svých potřeb.  
 

Tematický celek: „Hádej, hádej, hadači, kdo se na nás nemračí?“ 

Použité kompetence:  
 
1c – má elementární poznatky o světě lidí a přírody, který dítě obklopuje 
2a – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí 
3c – domlouvá se gesty i slovy 
4c – dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování 
5d – chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí odpovídá 
5ch – spoluvytváří pravidla společného soužití, rozumí jejich smyslu 
 
 



                                  

Integrovaný blok: Putování do pohádky, do lesa i do zahrádky (příroda) 

 
Charakteristika: 
 
Děti pozorují změny v přírodě, její barevnost, počasí – vítr, mlha, déšť. Poznávají účinky větru, deště, 
napodobují pohybem a pantomimou. Zvuky vyvozují v logopedických chvilkách při dechovém 
 a artikulačním cvičení. Znaky podzimní přírody poznávají v písních, poslechem hudby, př. Vteřiny 
v přírodě, vnímáním zvuků – šumí les, kape déšť, hvízdá vítr. 
Vypraví se do lesa, do parku, na farmu a učí se poznávat, jak se zvířátka připravují na zimu. 
Děti pozorují stromy, keře, plody, barvy a vůně, seznámí se s přírodninami, s podzimními pracemi na 
zahradě a na poli. Zapojí se do jednoduchých pracovních činností při péči o své okolí, př. hrabání listí, 
úklid zahrady. Prostřednictvím situací, objevování a praktických zkušeností poznají podzimní plody, 
ovoce a zeleninu, které jsou prospěšné pro zdraví, ale současně jsou vhodné ke zkoumání a tvoření. 
V rámci polytechnické výchovy tvoří z přírodnin. 
 
 

 Tematické celky: „Podzimní barvičky duhové kuličky“ 

                                         „Bude zima, bude mráz“ 

                   
Použité kompetence:  
 
1a – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
2b – řeší problémy, na které stačí; známé situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a 
pomocí dospělého 
3b – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky různými prostředky (řečovými, hudebními apod.) 
4a – samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit názor a vyjádřit jej 
5g – chápe, že zájem o to, co se kolem děje, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak 
lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 
 
 

 
 
 
 
 



Integrovaný blok: Hovory a hrátky se zvyky a svátky (tradice) 

 
Charakteristika: 
 
Děti se seznamují s tradicemi a zvyky v rodině, vyjadřují svoje přání, prohlubují vztahy ke členům 
rodiny, kamarádům a zaměstnancům školy.  Prostřednictvím situací, prožitků a plánovaných činností 
rozvíjí kulturně estetické a tvůrčí činnosti, literární i slovesné. Připravíme čertovský týden s písničkami 
a čertími tanečky zakončený akcí „Hrátky s čertíky.“ V období adventu děti zpívají koledy, pomáhají 
při pečení cukroví, vyrábí dárečky a ozdoby na vánoční stromeček. Ve spolupráci se základní školou 
připraví na první adventní neděli vánoční zpívání u stromečku v obci. 
 

Tematický celek: „Těšíme se na Vánoce“ 
 
Použité kompetence:  
 
1d – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, poznává, že se může 
mnohému naučit 
2g – chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné řešení je výhodo3d – 
v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být aktivní je 
výhodou 
4e – napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 
5a – svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
 
 
 
 

                                            
 
 

 
 
 
 
 
 



Integrovaný blok: Těžké je být v zimě ptáčkem, lepší je být                           
                    sněhuláčkem (zdraví) 
Charakteristika: 
 
Prostřednictvím situací a vlastních prožitků děti vnímají krásy zimní přírody a poznávají 
charakteristické znaky ročního období – skupenství vody, vlastnosti sněhu a ledu. Společně vyrobí 
ledové bábovky pro Mrazíka. Děti pozorují stopy zvěře a ptáků a prakticky se seznamují s tím, jak se o 
zvířata a ptáčky v zimě starat. Připravují krmení a budku pro ptáčky na zahradě. 
Děti se učí pečovat o zdraví, hygienickým návykům a předcházení nemocem, rozlišují aktivity, které 
podporují zdraví a které zdraví škodí. Poznávají části těla a jejich funkci. Seznamují se se zimními 
sporty a rozvíjí pohybové dovednosti v přírodním terénu, řídí se bezpečnostními pokyny... 
Cvičí rovnováhu, obratnost a dodržování pravidel při využití zimních sportovních pomůcek. 

 
Tematické celky: „Bude zimní hostina“ 

                                „Moje tělo“   
                                 
Použité kompetence:  
  
1f – odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 
2f – rozlišuje řešení, která jsou funkční a která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit 
3f – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá 
4d – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit; domlouvá se, spolupracuje; uplatňuje základní 
společenské návyky a pravidla společenského styku 
5k – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Integrovaný blok: Jarní probouzení (poznatky) 

 
Charakteristika: 
 
Děti postupně pozorují změny v jarní přírodě, objevují a prakticky poznávají živočichy, rostliny a jejich 
rašení, klíčení, setí a sázení. Zkouší jednoduché pracovní a pěstitelské činnosti. Zkoumají nejbližší 
okolí, poslouchají zvuky kolem sebe. Seznamují se s domácími zvířaty a jejich mláďaty. S ohledem na 
individuální možnosti je podporována zvídavost, aktivita a radostná nálada.  
Děti oslavují a prakticky prožívají významné dny a svátky, loučí se se zimou a vítají jaro formou 
jarního putování přírodou. 
Seznamují se s knihami, jejich autorem a ilustracemi, navštíví místní knihovnu. Naslouchají předčítání 
pohádek. Zapojují se do dramatizace pohádek. Seznamují se s encyklopediemi, dětským počítačem, 
pracují na interaktivní tabuli s vybranými dětskými programy. Vytváří si vztah k životnímu prostředí a 
jeho ochraně (Den Země, Den vody), váží si práce druhých. Předškoláci se připravují k zápisu do 1. 
třídy. 
 

Tematické celky: „Knihy mají svátek“  
        „Jarní zahrada“  

   
Použité kompetence:  
 
1e – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; dokončí, 
co započalo, postupuje podle instrukcí 
2c – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje, využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 
3g – dovede využít komunikativní a informativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knihy, 
encyklopedie, dětský počítač, tablet, telefon) 
4f – spolupodílí se na společenských rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, 
dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobí se jim 
5e – má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 
váží si práce a úsilí druhých 
 
 

 
 

                          
 
 



Integrovaný blok: Moje rodina (vztahy) 

 
Charakteristika: 
 
Děti si postupně uvědomují význam rodiny, kdo do ní patří, poznávají vztahy mezi lidmi. Děti se 
seznamují s povoláním rodičů, s tím, co dělají doma a jak jim mohou děti pomáhat. Všímají si chování 
lidí, poznávají nevhodné projevy. V praktických činnostech využívají již získané zkušenosti a odhadují 
rizikové chování a případná nebezpečí. Rozlišují společenské role při hře (dítě, dospělý, rodič). 
Připravují v mateřské škole překvapení pro maminku, v rámci polytechnické výchovy vytvoří dárek 
pro radost. 
Připomenou si svátky – Den matek a Den rodiny. Rozvíjí verbální (rozhovor) i neverbální (mimika, 
gesta) komunikaci. Při dramatizaci vyjadřují nálady (úsměv, pláč, hněv).   
 

Tematické celky: „U nás doma“ 
 
Použité kompetence:  
 
1b – získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
2h – nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
3a – ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje svoje myšlenky, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, vede smysluplný dialog 
4g – při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně; nevhodné chování, které je mu nepříjemné, 
umí odmítnout 
5c – odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se 
daným okolnostem 
 

 
 
 

  

                  
 
 
 
 
 
 



Integrovaný blok: Země je kulatá a místa je tu dost (aktivita, komunikace) 
 
Charakteristika: 
 
U dětí se rozvíjí pocit sounáležitosti s přírodou, se Zemí. Poznávají různé formy cestování, dopravní 
prostředky a pracovní stroje, tvoří z nich skupiny a určují počet.  
Při „cestování“ navštěvují formou hry různá místa – moře, hory, pojedou na skutečný výlet 
autobusem.  Diskutují společně o zážitcích z knihy Pohádkové cestování 1. a 2. díl. Rozvíjí si povědomí 
o životě zvířat a lidí ve světě, o různých národnostech a lidech různé barvy pleti. 
Pomocí konstruktivní stavebnice vytváří různé dopravní prostředky. 
Seznamují se s časopisy, jednoduchou mapou, s encyklopediemi a globusem. 
 

Tematický celek: „Kam se kutálí duhová kulička“ 
 
Použité kompetence:  
 
1g – pokud se mu dostává ocenění a uznání, učí se s chutí 
2e – zpřesňuje si početní představy, užívá čísel a matematických projevů 
3e – ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
4h – je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem 
5i – uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 
 
                    

                                 

 

 

 

 



Autoevaluace tematických celků: 

Provádí obě učitelky dle pravidel uvedených v ŠVP PV. 

 

 

 

 


