PLÁN VÝCHOVY A PÉČE
Dětská skupina Sluníčkov

„ROK SE SLUNÍČKEM“

Identifikační údaje:
Provozovatel:

Sluníčkov, z.s.

Zařízení péče o děti:

Dětská skupina Sluníčkov

Adresa:

Palackého 74, Loštice 78983

IČO:

07684363

Kapacita zařízení:

12 míst pro děti od 2 roku do začátku povinné školní docházky

Webové stránky:

www.slunickov.com

Datum započetí poskytování služby péče o dítě:

od 1. 2. 2019

Obsah:
1. Úvod
2. Charakteristika dětské skupiny
3. Věcné podmínky
4. Režimové požadavky
5. Spoluúčast rodičů
6. Akce dětské skupiny
7. Životospráva
8. Režim stravování
9. Psychosociální podmínky
10. Výchova a péče
11. Charakteristika programu „ROK SE SLUNÍČKEM“
12. Evaluace a hodnocení
13. Genderový a environmentální aspekt
14. Pečující osoby
15. Závěr

3

1. ÚVOD
Tento Plán výchovy a péče (dále jen „PVP“) byl vytvořen, aby pomohl lépe se zorientovat v
péči, kterou poskytuje Sluníčkov, z.s. PVP je zaměřen na rozvoj schopností, kulturních a
hygienických návyků dítěte, formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je
zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, anebo takové
výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho
zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Případné nastalé problémy jsou bez odkladu
diskrétně konzultovány s rodiči dítěte. Zpětná vazba a udržování vzájemného vztahu mezi
zařízením péče o děti a rodiči patří mezi základní principy zařízení. PVP zahrnuje rozmanité
aktivity pro všestranný rozvoj dítěte, reflektuje věkové složení dětí a zohledňuje individuální
potřeby každého dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu a psychickému stavu. PVP je založen na
výchovných hodnotách a přístupech umožňujících dětem dosáhnout jejich plného potenciálu,
zejména kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a jazykové schopnosti a dovednosti.
Naší filosofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Dítě
chápeme jako jedinečnou neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou.
Vzhledem k tomu, že máme heterogenní uspořádání třídy, dbáme na individualitu každého
dítěte. Poznávání probíhá nejčastěji formou hry nebo nápodobou. Často také využíváme metod
názorně demonstračních (využívání obrázků) a metod slovních (rozhovor, vyprávění a
vysvětlování). Zaměřujeme se hlavně na to, aby bylo dítě rozvíjeno dle jeho vývojového,
emocionálního stupně a individuálních potřeb. Je kladen důraz na správné hygienické návyky,
na samostatnost a sebepoznání dítěte, jeho přirozený a komplexní rozvoj.

2. CHARAKTERISTIKA DĚTSKÉ SKUPINY
Budova Dětské skupiny Sluníčkov (dále jen „DS“) se nachází nedaleko centra, u hlavní cesty
směrem na Mohelnici. V bezprostřední blízkosti jsou rodinné domky se zahradami, veřejné
hřiště, parky, muzea, kulturní dům či knihovna. DS disponuje kapacitou 12 dětí ve věku
2–6let. Celodenní provoz je zajištěn v době 7:00 – 15:30 hodin. Zaměřujeme se hlavně na to,
aby bylo dítě rozvíjeno dle jeho vývojového, emocionálního stupně a individuálních potřeb. Je
kladen důraz na správné hygienické návyky dětí.
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3. VĚCNÉ PODMÍNKY
DS má vyhovující prostory a svým uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním
činnostem dětí.
Interiér je vkusně vymalován, prostředí ve třídě umožňuje dětem pohybové, konstruktivní,
výtvarné, pracovní a další aktivity odpovídající potřebám dětí předškolního věku. Podlahy jsou
z větší části pokryty PVC, v dětské herně je koberec.
Prostor třídy je vybaven novými stoly a židličkami. Tuto místnost využíváme i k výtvarným a
pracovním činnostem, k didaktickým hrám, při práci s knížkami a k dalším spontánním
činnostem. Pro hudební činnosti máme dostatek Orfových nástrojů a keyboard. Pomůcky i
výtvarný materiál jsou uloženy v otevřených policích a ve skříňkách s kartonovými kontejnery.
V herně je dostatečné množství hraček a stavebnic z PVC, ze dřeva i z měkkých materiálů,
velká molitanová stavebnice, stolní deskové hry, puzzle a další. Nábytek v herně je barevný,
variabilní, uspořádaný do hracích a pracovních koutků. Děti mají možnost vařit v kuchyňce,
stavět z kostek, hrát si s auty, kočárky a panenkami. Herní prostor je pokryt kobercem. Hračky,
pomůcky a jiné doplňky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly a byly jim přístupné. Dětský
nábytek, skříň na uložení lůžkovin a lehátka pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny
antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.
Materiální vybavení je vyhovující, hračky jsou převážně nové a jsou průběžně doplňovány a
obměňovány. Veškeré bezpečnostní, hygienické, prostorové a materiální podmínky budou
upravovány v závislosti na věkovém složení třídy i pro potřeby dětí mladších tří let. Pro potřeby
dětí je upraveno i hygienické zázemí.
K dispozici je také audiovizuální technika – televizor, CD a DVD přehrávač, pečující osoby
mohou využívat digitální fotoaparát, elektronické varhany a notebook s přístupem na internet,
který je umístěn ve třídě.
Šatna je vybavena nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí, je zde také prostor pro vystavení
dětských prací a informační nástěnky pro rodiče. Výzdoba v šatně i v oknech je průběžně
obměňována podle ročních období a aktuálního dění. Děti se se svými výtvory a pracemi také
podílejí na výzdobě interiéru. Jejich vystavené práce jsou pravidelně obměňovány ve třídě i v
šatně.
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Všechny vnitřní a vnější prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných
předpisů (čistota, teplota, osvětlení aj.). Další prostory DS tvoří kuchyň, sociální zařízení pro
zaměstnance, umývárny pro děti a úklidová místnost. Sociální zařízení je rovněž úplně nové, je
vybaveno dvěma dětskými záchody, dvěma umyvadly, jedním sprchovým koutem, dětskými
nočníky a přebalovacím pultem. K vytápění budovy je určen vlastní kotel, nikoliv tedy centrální
topení, což umožňuje udržovat stálou teplotu i vlhkost dle doporučených předpisů.
Vedle budovy se nachází zahrada, která je vybavena dětskými hracími prvky (pískoviště,
skluzavka, houpačky, uzamykatelný zahradní domek s hračkami, sportovním a rekreačním
vybavením, oboustranná venkovní tabule, zahradní sedací souprava, aj.). Ke komplexu budovy
patří velké soukromé parkoviště, což je velkou výhodou pro rodiče, kteří zde mohou celodenně
parkovat.

4. REŽIMOVÉ POŽADAVKY
Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny

s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky.
7:00 – 8:00

příchod dětí, ranní hry dle vlastní volby, ranní komunikativní kruh

8:00 – 8:20

ranní cvičení

8:20 – 9:00

hygiena, svačina

9:00 – 9:30

činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období

9:30 – 11:30 hygiena, pobyt venku – volné hry na zahrádce, vycházka (v případě nepříznivého počasí budou pokračovat činnosti a aktivity spojené s volnými
hrami)
11:30 - 12:15 hygiena, oběd
12:00

odchod dětí s dopolední docházkou

12:15 – 14:15 odpolední odpočinek – relaxace
14:15 –15:00 hygiena, svačina
15:00 – 15:30 odpolední hry, volný program, odchod dětí domů
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5. SPOLUÚČAST RODIČŮ
DS spolupracuje s rodiči s cílem prohloubit vzájemné působení rodiny a skupiny. V průběhu
roku se mohou rodiče kdykoliv informovat o svém dítěti a jeho individuálních pokrocích
v rozvoji. Rodiče mají právo si vyžádat konzultaci s pečující osobou a domluvit se na
společném postupu při výchově dítěte.
Rodiče mají rovněž možnost podílet se na dění v DS, spolupracovat při plánování akcí pro děti.
Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v DS děje prostřednictvím
nástěnek. Na nástěnce naleznou aktuální jídelníček, Vnitřní pravidla, Provozní řád zahrady,
informace o výletech a akcích, které se uskuteční a také zde naleznou informace, které se týkají
týdenního tématu. Jsou zde umístěny i písně a básně, se kterými se děti v daném období
seznamují. Snažíme se, aby se u nás děti, ale i jejich rodiče cítili dobře a chodili k nám rádi,
protože celkový kladný dojem z prostředí má vliv na psychický i zdravotní stav dítěte.
DS podporuje rodinnou výchovu a pomáhá v péči o dítě:


Rodiče mají možnost účastnit se a aktivně se podílet na konkrétních programech a
akcích DS.



Spolupracovat na vytvoření a realizaci individuálního plánu péče a výchovy.



Dosáhnout efektivního výchovného procesu ve třídě v součinnosti s rodiči ke
spokojenosti dětí s vytvořením podnětného a laskavého prostředí.



Informovanost na nástěnkách.



Respektování potřeb rodičů.
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6. AKCE DĚTSKÉ SKUPINY
Oslavy svátků a narozenin dětí
Návštěva divadelních představení
Uzamykání zahrady se skřítkem „Podzimníčkem“ – podzimní zahradní aktivity
Návštěva Mikuláše, anděla a čerta – Mikulášská nadílka
Vánoční posezení u stromečku, rozdávání dárků
Výlet k oboře jelenů do Líšnice
Žlutý den – oslava prvního jarního dne
Čarodějnický rej
„Motoden“ –jízda na odrážedlech
Velikonoční nadílka
Velikonoční dílna s rodiči
Oslava Dne matek
Oslava Dne dětí
Výlety (hrad Bouzov, Úsov, ZOO, pěší výlety do blízkého okolí)
Piráti a námořníci
Indiánský den
Prázdninová noc v DS
Fotografování dětí (zima, léto)
Karneval – masopustní, k výročí DS, rozloučení s prázdninami
Sportovní den na fotbalovém hřišti
Beseda s myslivcem či rybářem
Výlet na farmu s hospodářskými zvířaty
Vynášení Morény
Výlet na farmu s koňmi (Ryzáček, z.s.)
Návštěva výstav v KD (velikonoční, vánoční, podzimní)
Návštěva muzeí (muzeum Olomouckých tvarůžků A. W., Památník Adolfa Kašpara) – různá
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tématika
Naučná vycházka do lesa (rekreační naučná stezka v Lošticích)
Výlet vlakem do Zábřehu
Návštěva knihovny
Procházka na farmu Palomo a.s., Loštice
Dopravní hřiště Mohelnice
Výlet za vodníkem Česílkem – život kolem rybníka a v rybníce

7. ŽIVOTOSPRÁVA
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba
jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů a je dodržován pitný
režim. Mezi jídly jsou stanovené intervaly. Do jídla děti nenutíme, plně respektujeme jejich
individuální potřeby.
Organizace dne je flexibilní, abychom se v průběhu dne mohly přizpůsobit potřebám dětí a
aktuálním situacím. Vzhledem k organizačním možnostem bude pro potřeby dětí mladší 3 let
tento program upravován. Pobyt venku je každodenně realizován formou vycházek nebo
pobytu na zahradě, zpravidla 2 hodiny dopoledne. V letních měsících se činnosti přesouvají co
nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 ºC, při silném větru, dešti a při
inverzích. V denním režimu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku této
věkové skupiny dětí. Starší děti, které nepotřebují spát, 30 minut odpočívají, poté si samy
vyberou klidovou činnost tak, aby nerušily spící děti. Donucovat děti ke spánku na lůžku je
nepřípustné! Zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a jsou vzorem
pro děti.
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8. REŽIM STRAVOVÁNÍ
8:20 – 9:00 je podávána svačina
Jídlo je pro děti připraveno na stolečku v jídelně. Děti si vezmou hrnečky a pečující osoba
dětem naleje nápoj. Po jídle nádobí odnášejí na místo k tomu určené.
11: 30 – 12:00 je podáván oběd
Polévka je dětem nalévána u stolečků. Hlavní jídlo i nápoje rozdávají mladším dětem pečující
osoby. Na velikosti porce se děti domlouvají s pečující osobou. Po jídle si všichni nádobí
odnášejí na místo k tomu určené.
14: 15 – 15:00 je podávána odpolední svačina
Postup je stejný jako při podávání dopolední svačiny.

9. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY
Naší snahou je, aby se děti cítily v DS příjemně, spokojeně a bezpečně. Pro klidný nástup dítěte
do DS máme zpracovaný Adaptační program (Příloha č.1). Pečující osoby přistupují k dětem
s úctou a respektem, s ohledem na jejich individuální potřeby a stupeň vývoje. Zajišťují vstřícné
a podnětné prostředí plné bezpečí a porozumění. Děti nejsou zbytečně organizovány, není
podporováno nezdravé soutěžení. Je uplatňován výchovný styl s nabídkou, který počítá s
aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Ve vztazích mezi dospělými i mezi
dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a
podpora.

10. VÝCHOVA A PÉČE
Činnosti jsou během dne přizpůsobovány nejen věku a schopnostem dětí, ale i tématům
jednotlivých měsíců. Jsou dále rozvíjeny a rozplánovány pečujícími osobami, podle aktuálních
možností a potřeb dětí, je tedy možné, že některý blok se zkrátí, jiný prodlouží.
DS respektuje potřeby dětí se speciálními potřebami a snaží se co nejvíce vyhovět jejich
potřebám i možnostem a zajistit jim optimální podmínky k rozvoji jejich samostatnosti. Děti
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se speciálními potřebami (zdravotní postižení, odlišné sociokulturní prostředí, odlišný
mateřský jazyk či nadání apod.) by měly mít možnost se zúčastnit všech aktivit s přihlédnutím
k jejich individuálním možnostem, limitům a potřebám. V případě výskytu problémů
konzultují pečující osoby tyto problémy s odborníky nebo doporučí rodičům vyhledat
odbornou pomoc a zprostředkují kontakt na odborníka. DS vyžaduje od pečujících osob a
ostatních pracovníků profesionální přístup, aby děti se speciálními potřebami byly přijímány
pečujícími osobami i kolektivem stejně jako jiné děti a ochránili tak děti od negativní zpětné
vazby od okolí. Bude doplněn a aktualizován PVP, který bude reflektovat potřeby dítěte, a to s
přihlédnutím na speciální potřeby, individuální přístup a naplňování potřeb dítěte. Vedení DS
a pečující osoby budou pravidelně konzultovat vývoj dítěte s rodiči. Dále bude nastaven, za
asistence rodičů, individuální adaptační proces s přihlédnutím na speciální potřeby dítěte. DS
věnuje pozornost mimořádně nadaným dětem. V předškolní výchově se to děje především
prostřednictvím zabezpečení bohaté nabídky činností specifických zájmů a schopností těchto
dětí. DS klade důraz na rozvoj sociální oblasti a oblasti návyků a sebeobsluhy, ve kterých
mívají mimořádně nadané děti problém. DS může odstoupit od smlouvy či rozhodnout o
nepřijetí dítěte se specifickými potřebami v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují
možnosti DS (např. dítě chronicky nemocné, či dítě vyžadující služby přesahující rámec
možností DS).
V DS se inspirujeme Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP
PV). Obsah je však upraven pro heterogenní skupinu dětí od dvou do šesti let. U dvouletých
dětí jsou aktivity zaměřeny především na zvládnutí sebeobslužných činností v oblasti hygieny
a stolování, rozvoj řeči a hry. U starších dětí je pak dbáno i na jejich samostatné oblékání,
svlékání a obouvání. U všech věkových skupin je pak kladen důraz na rozvoj hrubé a jemné
motoriky, rozvoj řeči a slovní zásoby.
Obsah je v RVP PV uspořádán do pěti oblastí:


biologické (dítě a jeho tělo)



psychologické (dítě a jeho psychika)



interpersonální (dítě a ten druhý)



sociálně – kulturní (dítě a společnost)



environmentální (dítě a svět)
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1. Dítě a jeho tělo
Záměrem průvodců je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat
jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu,
podporovat rozvoj jeho pohybových, manipulačních a sebeobslužných dovedností a vést je k
zdravým životním návykům a postojům.
2. Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie,
myšlenkové operace, Sebepojetí, city, vůle)
Záměrem průvodců v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou
zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí,
jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření,
stimulovat osvojování a rozvoj jeho dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji a
poznávání.
3. Dítě a ten druhý
Záměrem průvodců v oblasti v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k
jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a
zajišťovat pohodu těchto vztahů.
4. Dítě a společnost
Záměrem průvodců v oblasti sociálně – kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a
do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa
kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu
aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.
5. Dítě a svět
Záměrem průvodců v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o
okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a
konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro
otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.
K naplnění výchovných cílů a rozvoji ve všech oblastech budeme využívat následující
aktivity:
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hudební


rozvoj sluchového vnímání a slovní zásoby



osvojování písní lidových i moderních



rozvoj hudební paměti a propojování s pohybem a ostatními smysly
pohybové



rozvoj jemné a hrubé motoriky



rozvoj koordinace pohybů



podpora správného držení těla a rozvoj fyzické zdatnosti



rozvoj sebeobslužných dovedností a zdravých návyků



využívání netradičních pomůcek a míst k podpoření lásky k pohybu
výtvarné



rozvoj představivosti, kreativity a fantazie



rozvoj výtvarných dovedností, seznamování s uměleckými díly



poznávání různých materiálů, přírodnin a práce s nimi



seznámení se s výtvarnými technikami



rozvoj dovedností vyjádřit prostřednictvím výtvarné techniky pocity, zážitky a
propojování smyslů s výtvarnou technikou (na základě sluchu, zraku, čichu, …)
k rozvoji rozumových a poznávacích schopností



rozvoj komplexního pohledu na fungování světa



rozvoj kritického myšlení



podporování potřeby poznávání – umožnění osahat si svět z blízka



pozorování fyzikálních zákonitostí
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k rozvoji elementárních matematických představ


rozvoj chápání základních číselných a matematických pojmů, elementárních



matematických souvislostí a podle potřeby je prakticky využívat



rozvoj prostorového vnímání



rozvoj základní orientace v čase



rozvoj řešení kognitivních problémů, myšlení kreativně a vymýšlení vlastních nápadů
k rozvoji estetického vnímání



rozvoj estetického citu ke svému okolí



seznámení se s uměním, vnímání krásy mimo umělecká díla



podpora formování morálních a etických postojů, hodnotové orientace

11. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU „ROK SE SLUNÍČKEM“
PVP je založen na tom, aby vše, co se dotýká dětí, mělo přirozený průběh, bylo v souladu s
přírodou, společenskými potřebami a poznatky, které přináší život. Pečující osobě je ponechán
prostor pro tvořivou a kreativní práci, při které vychází z přirozeného vývoje dítěte, ve spojení
s tradicemi, zvyky, oslavami a svátky. Časový plán a také řazení tematických celků i částí není
striktně stanoven, obojí lze dle aktuální potřeby volně měnit. Závisí na okolnostech, zájmu dětí
a aktuálním dění v DS.
Motivy čtvera ročních období budou ovlivněny všechny činnosti, které se v průběhu dne
vyskytnou – vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Řízené i spontánní činnosti
jsou založeny na aktivní účasti dítěte, jeho smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním
učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti by měly obsahovat prvky hry a
tvořivosti. Obsahem jsou 4 tematické měsíční bloky s 3 – 4 podtematy, které si pečující osoby
dotváří a využívají ke svému krátkodobějšímu plánování práce s dětmi. Blok rovněž zahrnuje
pozorování proměňující se přírody během celého roku.
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1.

TEMATICKÝ BLOK: Podzimní kouzlení se Sluníčkem
“V ZÁŘÍ SE SEJDEM POD JABLONÍ”
První krůčky bez slziček
To jsem já a moji kamarádi
Naše město

Charakteristika:
Sluníčko vítá nové kamarády a zve je na společnou cestu za poznáním. Přivítáme nové děti a
umožníme jim poznat nové kamarády, pečující osoby a celkově jim zpříjemníme vstup do
nového prostředí. Děti se seznamují s prostředím – orientují se v budově DS, seznamují se s
novými činnostmi, hračkami a jejich uložením. Povedeme děti k tomu, aby si poznaly svou
značku a místo, kam si budou odkládat své věci, vedeme děti k samostatnosti v oblékání, k
dodržování hygieny, k sebeobsluze, k samostatnosti při stolování a při úklidu hraček a svých
věcí. Děti se seznámí s pravidly soužití ve třídě a umožníme jim podílet se na jejich tvorbě.
Prostřednictvím procházek a výletů se seznámí s nejbližším okolím. Zaměřujeme se na
průběžnou adaptaci dítěte a vhodným přístupem reagujeme na individuální potřeby dítěte.
Dítě a jeho tělo:
Cíl: vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základ zdravého životního stylu,
uvědomování si vlastního těla
Nabídka činností: zařazování jednoduchých pracovních a sebeobslužných činností v oblasti
osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu prostředí/ činnosti zaměřené k poznávání lidského
těla a jeho základních částí
Očekávané výstupy: zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a
zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se svlékat, obouvat apod.)
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: rozvoj základních komunikativních dovedností
Nabídka činností: společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace,
seznámení v komunikativním kruhu se jmény nových kamarádů, vyslovení přání, didaktická
hra “Komu hodím míč”, známé básničky a lidové písničky
Očekávané výstupy: domluvit se s pečující osobou i ostatními dětmi, vyjadřovat smysluplně
myšlenky, nápady, pocity
Dítě a jeho psychika – poznávací funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:
Cíl: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
Nabídka činností: spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty, námětové
hry a činnosti
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Očekávané výstupy: řešit situace, úkoly a drobné problémy, myslet kreativně. Vnímat, že je
zajímavé dozvídat se nové věci
Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:
Cíl: získávání relativní citové samostatnosti
Nabídka činností: spontánní hry, činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti
vyvolávající veselí a pohodu
Očekávané výstupy: odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich
opory
Dítě a ten druhý:
Cíl: osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
Nabídka činností: běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s dospělým i
druhými dětmi, společenské hry, aktivity podporující sbližování dětí
Očekávané výstupy: navazovat kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonat
stud, komunikovat s nimi vhodným způsobem a respektovat ho/ přirozeně a bez zábran
komunikovat s druhými dětmi
Dítě a společnost:
Cíl: poznávání pravidel společenského soužití, porozumění základním projevům neverbální
komunikace obvyklým v tomto prostředí
Nabídka činností: aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí dětské skupiny/
běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
Očekávané výstupy: začlenit se postupně do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky/ pochopit,
že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
Dítě a svět:
Cíl: seznamovat dítě s prostředím dětské skupiny a vytváření pozitivního vztahu k němu
Nabídka činností: přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm
Očekávané výstupy: orientovat se bezpečně v prostředí dětské skupiny, zvládat běžné
činnosti a požadavky v tomto prostředí na dítě kladené, zvládat jednoduché praktické situace,
které se v dětské skupině opakují


Děti mladší 3 let: Pozvolné zvykání na nové prostředí, dobře se adaptovat, zvládat
základní hygienické a sebeobslužné návyky.
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“V ŘÍJNU DÉŠŤ PLESKÁ PO STŘEŠE“
Podzim v zahradě a na poli
Draku, draku vyleť výše
Uspávání broučků
Les a zvířata v něm
Charakteristika:
Sluníčko už nám pomalu slábne a blíží se podzim. Podzim, který s sebou přináší mnoho krás,
barev a darů, se kterými budeme děti seznamovat. Ovoce zraje, sklízí se zelenina, krajina se
zbarvuje. Seznámíme děti s důležitostí ovoce a zeleniny, jejich použitím, zpracováním a
významem pro lidský organismus. A stejně jako příroda, i my kouzlíme s přírodninami, které
nám v tomto období příroda nabízí. Vedeme děti ke správnému chování v přírodě, aby měly
povědomí o základním ekologickém chování, co patří a nepatří do lesa a že je velmi důležité
chránit přírodu a vnímat les jako její přirozenou součást. Ježek, veverka i křeček si už snáší
zásoby do svých pelíšků, a tak i broučci si musí hledat místečka, kde přečkají zimu. S dětmi
broučkům připravíme rozlučkovou party, aby se jim přes zimu pěkně spinkalo. Změny počasí
přinesou i silný vítr, a tak si s dětmi vyrobíme létající draky, se kterými se vzneseme nad
krásnou podzimní přírodou.
Dítě a jeho tělo:
Cíl: rozvoj a užívání všech smyslů
Nabídka činností: manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty (seznamování se s
manipulací s temperovými barvami – výroba draků a lampionů, malba ovoce a zeleniny, práce
s barevnými papíry), pomůckami, nástroji, náčiním/ činnosti seznamující děti s věcmi, které je
obklopují/ochutnávání ovoce a zeleniny, vnímání všemi smysly (vůně, barva, tvar, chuť)
/psychomotorické hry
Očekávané výstupy: vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky,
zrakově rozlišovat tvary a jiné specifické znaky předmětů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat
hmatem apod.
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
Nabídka činností: artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
Očekávané výstupy: přiměřeně k věku správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci
řeči/ pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
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Dítě a jeho psychika – poznávací funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:
Cíl: rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
Nabídka činností: přímé pozorování přírodních objektů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku
pozorování/ smyslové hry, nejrůznější činnosti na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání
Očekávané výstupy: vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat,
všímat si/zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné
znaky a vlastnosti předmětů)
Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:
Cíl: rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání
Nabídka činností: činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, v nichž může být úspěšné/
estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, hudební, pohybové a další)
Očekávané výstupy: těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás/ zachytit a
vyjádřit své prožitky
Dítě a ten druhý:
Cíl: seznamování s pravidly chování k druhému
Nabídka činností: sociální a interaktivní hry/ kooperativní činnosti ve dvojicích či skupinách
Očekávané výstupy: dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a
chování v dětské skupině/spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost:
Cíl: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a přináležet k tomuto společenství
Nabídka činností: různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry,
konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a
výsledcích/ aktivity přibližující dětem pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost,
tolerance, spolupráce)
Očekávané výstupy: adaptovat se na život v dětské skupině, aktivně zvládat požadavky
plynoucí z prostředí i jeho běžných proměn
Dítě a svět:
Cíl: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti,
vývoji a neustálých proměnách
Nabídka činností: přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování
rozmanitostí a změn v přírodě
Očekávané výstupy: vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně
pestrý a různorodý



Děti mladší 3 let: Snažit se o správnou komunikaci s dětmi i dospělým – znát své jméno
a říci ho druhému, poznat některé druhy ovoce a zeleniny, zúčastnit se společných
akcí.
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“LISTOPAD SVLÉKÁ STROMŮM ŠATY“
Listí padá, poletuje
Podzimní počasí
Skřítek Podzimníček čaruje
Na svatého Martina, kouří se nám z komína
Charakteristika:
Stromy už zezlátly a opadává z nich listí. Vítr si s nimi pohrává a laškuje. Ještě občas sice
svítí sluníčko, ale už tolik nehřeje. Často už se objevují ranní mlhy, přeháňky i jinovatka.
Seznámíme se se změnami počasí, které můžeme na podzim pozorovat venku v přírodě, ale i
pěkně doma v teplíčku za oknem. Děti také společně se skřítkem Podzimníčkem „zamknou
zahradu“ kouzelným klíčkem a uloží zahradu k zimnímu spánku. Také se podílejí se na
podzimní úpravě zahrady – hrabání listí, zametání, sklizeň ovoce. A možná, že se při oslavě
svátku sv. Martina dočkáme i prvních sněhových vloček.
Dítě a jeho tělo:
Cíl: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
Nabídka činností: manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami,
nástroji, náčiním, materiálem/ činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich
praktickým používáním
Očekávané výstupy: ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s
předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s
grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
Nabídka činností: poslech čtených pohádek a příběhů/ prohlížení a „čtení“ knížek
Očekávané výstupy: sledovat a vyprávět příběh, pohádku/ chápat slovní vtip a humor/
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu
Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace:
Cíl: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Nabídka činností: hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
Očekávané výstupy: vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních
výpovědích k nim
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Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:
Cíl: rozvoj schopnosti sebeovládání
Nabídka činností: příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání/ cvičení
v projevování citů (zvláště v kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí
záporných, např. hněvu, úzkosti apod.)
Očekávané výstupy: ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí,
ovládat svoje city a přizpůsobit jim své chování/ prožívat a dětským způsobem projevovat, co
cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých
osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
Dítě a ten druhý:
Cíl: posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v dětské skupině
apod.)
Nabídka činností: aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství,
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) /hry, přirozené i modelové
situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
Očekávané výstupy: respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky,
pamlsky, rozdělit se o úkol s jiným dítětem apod., vnímat, co si druhý přeje či potřebuje,
vycházet mu vstříc
Dítě a společnost:
Cíl: vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
Nabídka činností: spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel
soužití ve třídě/ hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě,
dospělý, rodič, pečující osoba) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
Očekávané výstupy: utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a
společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících
situacích se podle této představy chovat (doma, v dětské skupině i na veřejnosti) /chovat se
zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, s úctou k jejich
osobě, vážit si jejich práce a úsilí
Dítě a svět:
Cíl: pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale
také poškozovat a ničit
Nabídka činností: pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání
ekosystémů (les, louka apod.) /smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a
okolní krajinu, činnosti zaměřené k péči o prostředí dětské skupiny, zahradu a blízké okolí
Očekávané výstupy: osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti
blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další
učení a životní praxi/ rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a
které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně


Děti mladší 3 let: Hlídat si své věci, pamatovat si svoji značku. Snažit se samostatně
používat hygienické zařízení, zvládat osobní hygienu, zapojovat se do jednoduchých
činností s ostatními staršími dětmi.
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2.

TEMATICKÝ BLOK: Zimní spánek
„V PROSINCI ZRAJOU HVĚZDY ZLATÝ“
Anděl, čert a Mikuláš po roce jsou tady zas
Předvánoční čas
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji

Charakteristika:
Pomalu nastává období, kdy se plní sny a dětská přání. S dětmi se budeme věnovat jednak
předvánočnímu času, kdy přichází Mikuláš s čertem a andělem, ale především tomu
nejkrásnějšímu svátku v roce – Vánocům. Přiblížíme dětem vánoční symboly, zvyky a tradice.
Děti svými vánočními výrobky přispějí k výzdobě prostor, vyrobíme si drobné dárky,
upečeme si vánoční perníčky a společně nazdobíme stromeček. Společně prožijeme
mikulášskou nadílku a nadělovaní dárků u rozsvíceného stromečku. Tu správnou vánoční
atmosféru už jen dokresluje zpěv vánočních koled.
Dítě a jeho tělo:
Cíl: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
Nabídka činností: lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),
nelokomoční pohybové činnosti (změna poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti
(základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) /zdravotně zaměřené
činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) /konstruktivní a
grafické činnosti
Očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné
způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu) /ovládat dechové svalstvo/
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby,
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s výtvarným a grafickým
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou apod.)
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: rozvoj kultivovaného projevu
Nabídka činností: samostatný slovní projev (přiměřený věku) na určité téma/ přednes,
recitace, dramatizace, zpěv
Očekávané výstupy: vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku,
sledovat řečníka i obsah, ptát se) /naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnou jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
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Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace:
Cíl: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Nabídka činností: motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností/ námětové
hry a činnosti
Očekávané výstupy: záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost/ vnímat, že je
zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení/ vyjadřovat svou představivost a
fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či
dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:
Cíl: rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
Nabídka činností: činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující a umožňující samostatné
vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
Očekávané výstupy: uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a
vyjadřovat je/ uvědomovat si své možnosti i limity (své silné a slabé stránky)
Dítě a ten druhý:
Cíl: vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
Nabídka činností: společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému/ hry a
činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit
hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
Očekávané výstupy: chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý
jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp.
osobnostní odlišnosti jsou přirozené/ uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva
s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor),
přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
Dítě a společnost:
Cíl: rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny/ rozvoj společenského i
estetického vkusu.
Nabídka činností: přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti
v rámci zvyků a tradic, kulturní programy apod.) /aktivity přibližující dítěti svět kultury a
umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti,
zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení,
využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky
běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
Očekávané výstupy: uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve
styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat,
vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout
pokyn apod.) / vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé,
co je zaujalo) / vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností,
zvládat základní hudební činnosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
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Dítě a svět:
Cíl: rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
Nabídka činností: aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do
ulic, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
Očekávané výstupy: uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a
mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se
v případě potřeby obrátit o pomoc) / všímat si změn a dění v nejbližším okolí / mít povědomí
o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte


Děti mladší 3 let: Zapojovat se do společných aktivit, správné dýchání při cvičení a
pohybu. Zlepšovat komunikaci s kamarády a dospělými.

„LEDEN JE MĚSÍC PLNÝ LEDU“
Tři králové
Zvířata a ptáci v zimě
Putování za sněhovou vločkou
Zimní sporty a oblečení
Charakteristika:
Začíná nový rok. U našich dveří se zastavují Tři králové a přejí nám štěstí a zdraví.
Seznámíme děti s příběhem a poselstvím Tří králů. Přiblížíme dětem charakteristické znaky
zimy, vlastnosti sněhu a ledu a změny v počasí. Budeme si povídat o tom, co přináší zima
lidem, zvířatům a rostlinám. Nesmíme zapomenout na zvířata a ptáky, kteří v této době
potřebují naši péči, a tak se o ně musíme postarat a připravit jim něco na zub. Budeme si
užívat krás a radovánek zimy – budeme se klouzat, sáňkovat, stavět sněhuláky. Nebudeme
však zapomínat na bezpečnost a upevňování zdravých návyků. Seznámíme se se zimními
sporty, druhy oblečení (jak počasí ovlivňuje naše oblékání).
Dítě a jeho tělo:
Cíl: rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
Nabídka činností: lokomoční pohybové činnosti, zdravotně zaměřené činnosti, hudební a
hudebně pohybové hry a činnosti
Očekávané výstupy: koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb
s rytmem a hudbou/ vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej dle
pokynu/ sladit pohyb se zpěvem
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Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: rozvoj receptivních jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění) i
jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,
vyjadřování)
Nabídka činností: komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv/ vyprávění toho,
co dítě slyšelo nebo co shlédlo/ hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků,
užívání gest
Očekávané výstupy: porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a
zopakovat jej ve správných větách) /formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat/ učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
/popsat situaci (skutečnou, podle obrázků)
Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace:
Cíl: vytváření základů pro práci s informacemi
Nabídka činností: činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem,
s médii apod.) / hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a
logické, obrazné a pojmové) /činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů
souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené
časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
Očekávané výstupy: záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost/ poznat a
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno/ postupovat podle a učit se podle pokynů a
instrukcí/ naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:
Cíl: získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.
Nabídka činností: cvičení organizačních dovedností/ činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe
sama a k odlišení od ostatních/dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů
chování člověka v různých situacích
Očekávané výstupy: rozhodovat o svých činnostech/ vyjádřit souhlas či nesouhlas, říci „ne“
v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích),
odmítnou se podílet na zakázaných či nedovolených činnostech apod./respektovat předem
vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti/ zorganizovat
hru
Dítě a ten druhý:
Cíl: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních/rozvoj
kooperativních dovedností
Nabídka činností: činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a
chování, spolupodílení se na jejich tvorbě/ četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů
s estetickým obsahem i ponaučením
Očekávané výstupy: bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování
apod./chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci,
v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) /spolupracovat
s ostatními
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Dítě a společnost:
Cíl: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Nabídka činností: tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně
pohybové apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a
tříbení vkusu/ receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek,
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
/setkávání s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo dětskou skupinu/
návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
Očekávané výstupy: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy
pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat,
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů) /zacházet šetrně
s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami apod.
Dítě a svět:
Cíl: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách/ vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti
se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí/ osvojení si poznatků
a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při
spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými
vlivy
Nabídka činností: praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a
pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává/ kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání
odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)/ praktické činnosti, na
jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve
svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické
pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) /ekologicky motivované
herní aktivity (eko hry)
Očekávané výstupy: mít povědomí o významu životního prostředí (přírody a společnosti)
pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají,
ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí/ pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o
pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet
pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)



Děti mladší 3 let: Nadále se zapojovat do společných činností, pozorně sledovat
pokyny dospělého a snažit se o dobrou komunikaci, vnímat nové poznatky.
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„ÚNOR NÁM PŘIVOLÁ SKŘIVÁNKA|“
Lidské tělo
Nastydlé sluníčko
Hádej, čím jsem
Karnevalové veselí
Charakteristika:
V tomto bloku se děti seznámí nejen s funkcí lidského těla, ale i s péčí o něj. Zaměříme se
hlavně na prevenci zdraví – co tělu prospívá a co mu naopak škodí. Seznámíme děti s
některými řemesly a povoláními a podpoříme pozitivní vztah k práci. Přiblížíme dětem lidové
tradice v období masopustu. Společně s dětmi připravíme výzdobu prostředí a hostinu na
masopustní karneval.
Dítě a jeho tělo:
Cíl: osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.
Nabídka činností: zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,
dechová, relaxační cvičení).
Očekávané výstupy: mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního
pohybu a zdravé výživy
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)
Nabídka činností: artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky,
vokální činnosti
Očekávané výstupy: správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace:
Cíl: osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
Nabídka činností: činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových
systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) /hry a praktické činnosti
procvičující orientaci v prostoru i v rovině/ činnosti zaměřené k seznamování se
s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada,
základní geometrické tvary, množství apod.)
Očekávané výstupy: chápat základní matematické a číselné pojmy, elementární matematické
souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory
předmětů podle určitého pravidla, poznat více, méně, stejně, první, poslední apod.) /chápat
prostorové pojmy (nahoře, dole, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové
pojmy (teď, dnes, zítra, ráno večer), orientovat se v prostoru i v rovině
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Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:
Cíl: rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
Nabídka činností: sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte/ výlety do
okolí/ činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností/ záměrné pozorování, čím
se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti city, vlastnosti
dané věkem) a v čem jsou si podobni
Očekávané výstupy: přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním,
učit se hodnotit svoje pokroky/ prožívat radost ze zvládnutého a poznaného/ vyvinout volní
úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení/ uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové
prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové
projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí/ být citlivé ve vztahu k živým bytostem,
k přírodě i k věcem
Dítě a ten druhý:
Cíl: ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými
Nabídka činností: hry a situace, kdy se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
Očekávané výstupy porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad/ odmítnout
komunikaci, která je mu nepříjemná/ bránit se projevům násilí jiného dítěte, v případě potřeby
požádat druhého o pomoc
Dítě a společnost:
Cíl: seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí,
v němž dítě žije
Nabídka činností: hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského
života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě
s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a
pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění
jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)
Očekávané výstupy: chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem
na druhé/ vyjednávat s dětmi i s dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení/
porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých/ dodržovat
pravidla her a jiných činností/ uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování,
že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých/
odmítat společensky nežádoucí chování
Dítě a svět:
Cíl: osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy
Nabídka činností: práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
a dalších médií/ smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu,
pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní
prostředí, školní zahradu a blízké okolí
Očekávané výstupy: pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu,
nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,
chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.



Děti mladší 3 let: Vnímat chování svoje i druhých, podporovat sebedůvěru,
sebevědomí. Umět vyjádřit své potřeby a pocity.
27

3.

TEMATICKÝ BLOK: Jarní probuzení
“BŘEZEN DÁ PRVNÍ LŽIČKU MEDU”
Kniha můj kamarád
Ptačí sněm

Jaro ťuká na vrátka
Dvoreček plný zvířátek
Charakteristika:
Měsíc začneme pohádkově a z knížek plných obrázků, zajímavých příběhů a pohádek se jistě
stanou naši kamarádi. Nedočkavě a s radostí očekáváme první vlaštovku, čápa a další
vracející se ptactvo. Rozloučíme se se zimou – hodíme ji do řeky Třebůvky a pustíme k nám
dlouho očekávané jaro. Seznamujeme se s prvními jarními květinami, poznáváme domácí
zvířata a jejich mláďata. Umožníme dětem pozorovat přírodu, jak se probouzí – poslech
zvuků v přírodě, zahradnické práce, vnímání změn v přírodě, a to vše přispěje k celkovému
environmentálnímu rozvoji dítěte.
Dítě a jeho tělo:
Cíl: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
Nabídka činností: konstruktivní a grafické činnosti/ zdravotně zaměřené činnosti
(vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej
podle pokynu/ ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem/ zachovávat správné držení
těla
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
Nabídka činností: grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen/ činnosti a
příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy,
audiovizuální technika)
Očekávané výstupy: rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační značky,
označení nebezpečí apod.), porozumění jejich významu i jejich komunikativní funkci/
sledovat očima zleva doprava/ poznat některá písmena a číslice
Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace:
Cíl: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Nabídka činností: konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad,
porovnávání apod.)
Očekávané výstupy: záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
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Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle
Cíl: rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
Nabídka činností: příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládán
Očekávané výstupy: prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
Dítě a ten druhý:
Cíl: seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
Nabídka činností: aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství,
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
Očekávané výstupy: spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost:
Cíl: seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí,
v němž dítě žije
Nabídka činností: receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech
pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních
scének
Očekávané výstupy: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se
zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo
zajímavé, co je zaujalo)
Dítě a svět:
Cíl: poznávání jiných kultur
Nabídka činností: práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
a dalších médií
Očekávané výstupy: mít povědomí o širším společenském, přírodním i technickém prostředí
i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek



Děti mladší 3 let: Snažit se o získání lehkých a jednoduchých dovedností, porozumět
jim. Vyposlechnout pozorně text pohádky, rozumět obsahu čteného textu. Poznat
některé hlavní hrdiny z pohádek. Objevovat život na louce.
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“V DUBNU SE ČISTÍ STUDÁNKA”
Hody, hody, doprovody
Čarodějnický rej
Vodou, vzduchem, po zemi
Den Země
Charakteristika:
Dětem prostřednictvím tohoto bloku přiblížíme lidové tradice vázající se na svátky jara
Velikonoce. Společně nabarvíme vajíčka a vyzdobíme si jimi třídu. Stanou se z nás malí
zahradníci a pokusíme se vypěstovat nějakou rostlinku. Poznáme, co všechno rostlinky
potřebují k růstu a porovnáme to s potřebami dětí. Pro tento tematický blok bude maximálně
využita příroda v okolí i zahrada DS.
V tomto období se také seznámíme s dopravními prostředky podle místa pohybu a také se děti
seznámí se základními pravidly chování v dopravních situacích. Vedeme děti k ochraně
přírody, vysvětlíme si důležitost významu vody pro život lidí, rostlin, zvířat. Den Země nám
připomene, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný, nekonečně pestrý a musíme ho
chránit. Budeme si povídat co je a co není ekologické, proč musíme chránit naší Zemi. Tento
měsíc ukončíme tradičně „Čarodějnickým rejem” – pochopení symbolů dobra a zla.
Dítě a jeho tělo:

Cíl: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
Nabídka činností: jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny,
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
Očekávané výstupy: zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a
zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: 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)
Nabídka činností: přednes, recitace, dramatizace, zpěv
Očekávané výstupy: naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky,
pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) / rozlišovat některé obrazné
symboly-dopravní značky
Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace:
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Cíl: 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
Nabídka činností: záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a
pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky),
jejich charakteristických znaků a funkcí
Očekávané výstupy: vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat,
všímat si (nového, změněného, chybějícího)
Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:
Cíl: poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
Nabídka činností: činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a
pohodu
Očekávané výstupy: zachytit vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby,
hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
Dítě a ten druhý:
Cíl: posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v dětské herní
skupině apod.)
Nabídka činností: sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a
hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
Očekávané výstupy: přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a
udržovat dětská přátelství
Dítě a společnost:
Cíl: rozvoj společenského i estetického vkusu
Nabídka činností: různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace,
konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a
výsledcích
Očekávané výstupy: vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových
činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
Dítě a svět:
Cíl: pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale
také poškozovat a ničit
Nabídka činností: poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných
způsobech, jak se chránit (manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty,
nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických
ukázek varujících dítě před nebezpečím/ hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného
chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného
chování v některých dalších situacích, které mohou nastat
Očekávané výstupy: pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu,
nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,
chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 Děti mladší 3 let: Zapojovat se do činností souvisejících s velikonoční tradicí, poznat a
pojmenovat některé dopravní prostředky, poznávat svět, kde žijeme.
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“KVĚTEN SI ŘÍKÁ PODLE KVÍTÍ“
Moje maminka má svátek
Moje rodina
Jak je barevná kvetoucí příroda? (barvy)
Hmyz v trávě
Charakteristika:
Měsíc květen je symbolem lásky. Máme rádi svoji maminku a tatínka, povídáme si o rodině i
o tom, jak je pro nás důležitá. Oslavíme “SVÁTEK MATEK“, děti maminkám k svátku
vyrobí přání a drobný dárek. Vnímáme a poznáváme základní barvy kolem nás. Společně
pozorujeme drobný hmyz a postupně se seznamujeme s jeho životem.
Dítě a jeho tělo:
Cíl: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
Nabídka činností: manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami,
nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich
praktickým používáním
Očekávané výstupy: ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s
předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s
grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních a neverbálních) a kultivovaného projevu
Nabídka činností: hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
Očekávané výstupy: sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace:
Cíl: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Nabídka činností: motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
Očekávané výstupy: zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat
podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl,
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:
Cíl: rozvoj schopnosti sebeovládání
Nabídka činností: estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární,
hudební, pohybové a další)
Očekávané výstupy: vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
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Dítě a ten druhý:
Cíl: vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
Nabídka činností: hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a
respektovat druhého
Očekávané výstupy: respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky,
pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
Dítě a společnost:
Cíl: vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
Nabídka činností: běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
Očekávané výstupy: uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve
styku s dospělým i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat,
vzít si slovo, až druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn
apod.)
Dítě a svět:
Cíl: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Nabídka činností: přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování
rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny,
živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
Očekávané výstupy: mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i
technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických
ukázek v okolí dítěte


Děti mladší 3 let: Podporovat kladné vztahy v rodině, zapojovat se do příprav na
oslavu svátku všech maminek. Posilovat vztah k lidem, dětem a dospělým.
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4.

TEMATICKÝ BLOK: Letní radovánky
„ČERVEN SI NA SVĚT SLUNCEM SVÍTÍ“
Děti celého světa
Výlet do světa ZOO
Hop do vody, do vodičky
Hurá, prázdniny

Charakteristika:
V posledním bloku si s dětmi užijeme spoustu legrace a zábavy, která je spojena s oslavou
„Mezinárodního dne dětí“. Budeme mít maškarní karneval, různé sportovní hry a soutěže.
S dětmi celého světa nahlédneme do tajů a krás planety Země a různých světadílů. Čeká nás
celodenní výlet a procházky do přírody či k rybníku. Nezapomeneme dětem připomenout
nebezpečí, která na nás v létě číhají – neznámý prostor, cizí lidé, zvířata, příroda. Upevníme si
poznatky o bezpečném chování o prázdninách. Seznámíme se se životem exotických zvířat a
jejich životem v ZOO. Léto nás láká svými slunečními paprsky ven k různým aktivitám.
Dítě a jeho tělo:
Cíl: rozvoj a užívání všech smyslů
Nabídka činností: manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami,
nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich
praktickým používáním
Očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné
způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) /mít
povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč:
Cíl: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
Nabídka činností: samostatný slovní projev na určité téma
Očekávané výstupy: učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým
nerozumí)
Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové
operace:
Cíl: vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj
zájmu o učení.
Nabídka činností: spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty.
Očekávané výstupy: řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady.
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Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle:
Cíl: rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
Nabídka činností: sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte
Očekávané výstupy: rozhodovat o svých činnostech
Dítě a ten druhý:
Cíl: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
Nabídka činností: běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i
s dospělým
Očekávané výstupy: porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
Dítě a společnost:
Cíl: poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým
v tomto prostředí
Nabídka činností: setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním
mimo dětskou skupinu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro
předškolní dítě
Očekávané výstupy: vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na
společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
Dítě a svět:
Cíl: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
Nabídka činností: praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými
přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává
zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály
a surovinami)
Očekávané výstupy: osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti
blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další
učení a životní praxi

ČERVENEC, SRPEN
Prázdninový provoz plný výletů a akcí.
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12. EVALUACE A HODNOCENÍ
V průběhu realizace činností má nenahraditelný význam vyhodnocování a zpětná vazba. Na
evaluaci se podílí pečující osoby, včetně dětí, které je potřeba s těmito činnostmi seznámit.
Hodnocení můžeme provádět různými metodami:


pozorováním



analýzou dětských prací



dialogem s dítětem



diskuzí ve skupině v rámci komunikativního kruhu (každodenní hodnocení)

V DS provádíme evaluaci ve skupině v rámci komunikativním kruhu – každodenní slovní
hodnocení – souhrnné informace poté zapíšeme do dokumentu „Záznam evaluace týdenních
témat“. Na základě hodnocení jsou následně upravovány jednotlivé výchovné činnosti,
případně jsou tyto změny zaneseny i do Plánu výchovy a péče. Důležitá je i zpětná vazba
poskytována rodičům – pomocí rozhovorů při předávání dítěte a na třídních schůzkách.

13. GENDEROVÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT
Oblast genderového a environmentálního aspektu patří k novým trendům v oblasti rozvoje
dovedností a schopností dětí. Cílem přístupu je vést děti k toleranci a respektu.
Genderově citlivý přístup zahrnuje: prostor k přirozené volbě her, hraček i pomůcek,
dodržování citlivého přístupu k genderové problematice, učíme děti chovat se ohleduplně, ne
na úkor ostatních, k péči o sebe sama vedeme všechny děti, zdůrazňujme, že volba povolání
závisí na schopnostech a dovednostech, stejné projevy chování chlapců a dívek stejně
hodnotíme atd.
Děti jsou vedeny k úctě k životu a zdraví, k pozitivnímu vztahu k přírodě a k zvířatům,
ochraně životního prostředí a k šetrnému zacházení s potravinami. Chodíme s dětmi na
procházky do okolí, prioritou je pro nás pobyt venku. Povídáme si s dětmi o přírodě kolem
nás, pozorujeme zvířata, ptáky, hmyz, rostliny. Umožňujeme dětem hrát si v přírodě a
naslouchat zvukům přírody, vnímat přírodu všemi smysly. Vlastním příkladem vedeme děti k
péči o přírodu. Třídíme společně s dětmi hravou formou odpad. Vedeme děti k šetření zdrojů,
např. neplýtvat elektřinou, vodou, jídlem ani věcmi. Ve spolupráci s rodiči dbáme na zdravou
stravu, aby děti získaly dobré stravovací
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14. PEČUJÍCÍ OSOBY
Pečující osoby v kolektivu DS:
- poskytují vhodné vzory chování, jsou vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské
- poskytují dostatek porozumění a ocenění při úspěchu či úsilí dítěte
- dostatek možností projevit se, sdělovat si a hovořit, vstřícná a citlivá komunikace
- jsou přiměřeně náročné, děti chválí, pomohou, poradí, zabraňují pocitu selhání
- poskytují dětem dostatek ochrany a soukromí
- všímají si maličkostí v chování dítěte
- dítě nezesměšňují, neponižují, nepodporují nezdravé soutěžení dětí
- poskytují dostatek příležitostí ke komunikaci s ostatními, a ke spolupráci mezi dětmi
- stanovují pravidla chování ke druhým, dbají o jejich dodržování
- podporují dětská přátelství, pomáhají řešit spory a konflikty
- jsou spravedlivé, nechají děti své chování obhájit
- varují a chrání děti před nebezpečím hrozícím od cizích lidí
- poskytují dostatek příležitostí k nápravě nesprávného chování

37

15. ZÁVĚR
PVP je zveřejněn na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách www.slunickov.com.
Věříme, že pobyt v naší DS bude pro vás a vaše děti radostí a přínosem a rádi se k nám budete
vracet.
Tento Plán výchovy a péče je platný a účinný od 1. 10. 2021.

V Lošticích dne: 29. 9. 2021

Bc. Kristýna Heidenreichová
odpovědná osoba DS
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Příloha č.1
ADAPTAČNÍ PROGRAM
Vážení rodiče,
vstup dítěte do dětské skupiny je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé
rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají
jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Rodiče i děti se potýkají s různými
pocity a seznamují se s novými způsoby chování. Rodiče musí často měnit svou představu o
předškolním zařízení, učí socializovat nejen své dítě do skupiny svých vrstevníků, ale i sebe do
nové komunity ostatních rodičů. Obě skupiny se učí respektovat určitá pravidla. Některé děti se s
touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci.
Naším velkým přáním je, aby se děti u nás v dětské skupině cítily spokojeně a aby do ní chodily
rády, a proto je adaptační a zkušební doba umožněna individuálně a s ohledem na možnosti
rodičů, potřeby a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Naše DS nabízí adaptační program pro rodiče i děti rozpracovaný do více časových fází.

1. DLOUHODOBÉ OBDOBÍ PŘED VSTUPEM DO DS (V RÁMCI MĚSÍCŮ)
Pokud jste se rozhodli, že chcete, aby vaše dítě v dohledné době nastoupilo do DS, je pro vás, a
hlavně pro Vaše dítě nejlepší, když svůj domácí režim přizpůsobíte alespoň trochu režimu v DS.
Navykejte děti na pravidelné rituály podobné režimu, který nastane, až budou chodit do DS.
Snažte se dodržovat každý den s dítětem ve stejný čas např. ranní vstávání, čas snídaně, svačiny,
oběd (kdy doba jídla má svá omezení a neprobíhá celé dopoledne!). Zaveďte si i další rituály, jako
je úklid hraček, úklid svého oblečení nebo bot, odpočinek apod. Je přínosné se zajímat i o
jídelníček DS (viz webové stránky dětské skupiny www.slunickov.com) a zařadit do domácího
stravování podobná jídla. Když děti dostávají v DS něco velmi odlišného k jídlu než doma, je pro
ně zvykání o to těžší a někdy bývají kvůli tomu celý den hladové. Učte dítě poznávat nové chutě,
zařaďte do jídelníčku ovoce a zeleninu, nevyhýbejte se pomazánkám a luštěninám.
I když vaše dítě doma již po obědě nespí, dávejte jej alespoň na chvilku odpočinout. Dopolední
pobyt v DS je pro dítě velmi psychicky i fyzicky náročný, děti bývají vyčerpané, proto potřebují
nabýt síly a zregenerovat se. Jejich nervový systém ještě není natolik zralý, aby vydržel celý den
bez odpočinku. Vyčerpané dítě je pak mnohem náchylnější k onemocnění!
Veďte je k co největší samostatnosti, aby byly co nejméně závislé na vás, či v budoucnu na
pečující osobě např. v sebeobsluze, stolování apod. Pozitivní motivace ve všech těchto situacích
dětem pomůže.

1.1. Nabídka DS v zájmu dobré adaptace
Naše DS vám nabízí, dle domluvy, možnost individuální návštěvy DS. Můžete se seznámit s
prostředím dětské skupiny, tříd, zahrady, s prací pečujících osob ve třídách, s režimem dnem a
v neposlední řadě s Plánem výchovy a péče atd.

1.2. Co můžete vy – rodiče vykonat ještě před vstupem do DS, aby start byl
nenásilný, úspěšný a pohodový?
Zde je několik rad od nás:
- choďte s dítětem mezi děti, a to i tehdy, má-li sourozence
- nechávejte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, choďte s ním do nových
prostředí (např. mateřského centra)
- zaměřte se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě, smrkání)
- rozvrhněte si čas tak, abyste na dítě nemuseli spěchat, má-li věci dělat samo
- udělejte si čas na každodenní společnou chvilku u hry
- udělejte si čas na čtenou pohádku
- během dne využívejte možnosti si s dítětem povídat
- oceňujte, co se dítěti daří a jasně odmítejte nevhodné chování a vysvětlete proč
- vyvarujte se výhrůžek typu „Počkej, až budeš ve školce…!“, dítě se pak bude obávat předem
- opatrně zacházejte i s vychvalováním dětské skupiny, „Tam bude všechno super!“, je nutné se
držet reality a mluvit o tom, co asi všechno tam bude dítě moci dělat, vyhneme se tak vytvoření
nereálných představ a následného zklamání.

1.3. Co by mělo vaše dítě umět před vstupem do dětské skupiny?


mělo by se umět domluvit s pečující osobou, kamarády

Proto s dítětem hodně mluvte, prohlížejte si s ním obrázky, čtěte mu knihy, zpívejte si spolu, učte
se říkadla a básničky, vysvětlujte mu vše, co se kolem něho děje, nereagujte, pokud si dítě o něco
říká pouze ukazováním či používá jen nesrozumitelné zvuky, veďte ho k tomu, aby se snažilo
použít správné slovo.



mělo by být schopno se po dobu pobytu v DS odloučit od svých nejbližších

Pokud není v tomto směru dostatečně zralé, anebo není zvyklé na odloučení od svých nejbližších,
je pro dítě vstup do DS velkým traumatem. Proto procvičte odloučení před vstupem do DS např.
delším odchodem za různými pochůzkami bez dítěte, pobytem u tety, babičky apod.
Čím více pozitivních zkušeností s krátkodobým odloučením dítě bude mít, tím lépe si zapamatuje,
že po odloučení přichází shledání a že se pro něj vrátíte.
Berte dítě do prostředí, kde je hodně dětí a tím i větší hluk, aby si zvykalo na prostředí dětského
kolektivu. Například: dětské hřiště, bazén, herna v rodinném centru, dětský koutek apod.


mělo by být schopno se alespoň cca 10 minut v klidu soustředit

Spolupracujte s dítětem při činnosti – kresba, stavění, hraní si, výpomoc s domácími pracemi,
společenské hry. Svým příkladem budete pro dítě vzorem. Čtěte dětem pohádky, prohlížejte si
spolu knihy, časopisy a vyprávějte si o přečtené (shlédnuté) pohádce, vraťte se k zážitku
z vycházky. Naslouchejte dítěti a snažte se, aby i ono naslouchalo vám.
Veďte své dítě k co největší samostatnosti a nezávislosti. Dítě pak nebude vystrašené kdykoliv
nebudete na blízku, protože bude vědět, že si umí poradit a že to zvládne samo. Pořiďte dětem
oblečení, které si umí samo obléknout a boty, které si umí samo nazout.
Chvalte dítě, když se mu něco podaří, povzbuzujte ho, když mu něco nejde. Nereagujte, pokud si
něco vynucuje pláčem nebo vztekem. Vhodná je respektující, popisující komunikace.

2. KRÁTKODOBÉ OBDOBÍ PŘED VSTUPEM DO DS A PRVNÍ DNY V
DS
Pokud jste se rozhodli umístit své dítě do DS, tak pro první dny či týdny doporučujeme, aby dítě
trávilo čas v dětské skupině jen pár hodin denně. Bylo by dobré, aby malé děti nezůstávaly od
počátku v DS na odpolední odpočinek, všechny změny by měly probíhaly postupně a plynule.
Rodiče by si měli na prvních čtrnáct dní domluvit v zaměstnání možnost kdykoliv odejít nebo
zajistit zástupce pro případ, že dítě nebude adaptaci zvládat duševně nebo fyzicky (změna režimu
dne, časné vstávání, náchylnost k chorobám atd.).
Dle dohody a programu se čas strávený v DS postupně prodlužuje a teprve v momentě, kdy je dítě
zcela připravené, zůstává v dětské skupině samo po standardní dobu, resp. po dobu, která je v
souladu s potřebami rodičů a schopností dítěte pobyt v DS snést bez velké psychické zátěže.
O adaptaci hovoříme v prvním měsíci po zahájení docházky do DS. Dle našich zkušeností lze
tvrdit, že některé děti potřebují i půl roku k tomu, aby se plně zapojily do kolektivu, přijaly

pravidla, naučily se spolupracovat, respektovat partnery, a dál optimálně probíhal jejich
osobnostní, sociální, komunikační a činnostní rozvoj.
Dítě se ocitá ve společnosti zcela neznámých lidí, nových autorit, vrstevníků, musí se přizpůsobit
jinému režimu, pravidlům, nastanou jiné stravovací návyky. Působí na něj zcela nové a dosud
nepoznané podněty. Již na začátku a poté kdykoliv během adaptačního období je vhodné, aby
rodiče sdělili pečujícím osobám veškeré informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a
další specifika, jež považují za vhodné a důležité sdílet. Všichni zaměstnanci dětské skupiny mají
k dětem, zvláště k nově přijatým, empatický, klidný a trpělivý přístup a pečující osoby přihlíží
vždy k individuálním potřebám každého dítěte a svým profesionálním přístupem jsou připraveny
vám pomoci, podat potřebné informace, případně vám poradit, co by pro vaše dítě bylo v rámci
snadné adaptace nejvhodnější. V zájmu všech – pečujících osob, dětí i rodičů – je najít pro každou
situaci vhodné řešení, případně vytvořit kompromis.

2.1. DS v zájmu snadné adaptace dítěte nabídne
Pokud dítě potřebuje, nabízíme mu podporu tím, že matka nebo jiný blízký člověk s dítětem
zůstane po určitou dobu ve třídě. Hraje si s ním a přináší tak do nového prostředí podstatnou část
svého domova. Tato možnost se samozřejmě netýká jen prvního dne. Po domluvě s pečující
osobou se pobyt rodiče může opakovat a postupně zkracovat podle toho, jak si dítě na nové
prostředí přivyká.
Dalším zdrojem podpory je heterogenní uspořádání tříd. Mladší a nově příchozí děti často rády
přijímají pomoc starších kamarádů nebo vrstevníků a dávají této formě spolupráce přednost před
komunikací a spolupráci s dospělákem (pečující osobou), samy se na ně obracejí. Mají tak
možnost lépe pochopit zvyklosti, role a pravidla her a činností.
V adaptačním období je možné, aby si s sebou dítě vzalo do DS svou oblíbenou hračku, například
plyšáka. Existence pevného bodu, známého předmětu v cizí situaci zmenšuje nejistotu a případný
strach z neznámého prostředí.

2.2. Rodiče snadnější adaptaci dítěte mohou zajistit těmito postupy:


používejte stejné rituály

Voďte dítě do dětské skupiny vždy ve stejný čas a vyzvedávejte si ho, pokud možno, ve stejnou
hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy ho vyzvednete – po obědě, po svačině – ne pouze
obecné vyjádření (brzy, za chvíli, po práci apod.)


krátké rozloučení

Loučení neprotahujte! Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte v DS stavíte vy. Pokud máte
obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do DS chcete dát, tak jej tam
nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach, a pokud se vy nezbavíte své úzkosti, nemůžete
zbavit dítě jeho úzkosti. Případně se v rodině dohodněte, že dítě bude do DS vodit ten, kdo s tím
má menší problém.
Choďte do DS včas, aby převlékání do třídy a loučení proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého
napomínání typu “Dělej, nezdržuj“. Naposledy dítěti vysvětlete, kdy a kdo si dítě ten den
vyzvedne. Nevysílejte na své uplakané dítě smutné pohledy, tím vše jen zhoršíte! Jen krátce
vysvětlete – já musím do práce – ty půjdeš do třídy za dětmi, až bude víkend, vše si vynahradíme
a naplánujte společně s ním program, co dítě rádo dělá.
Loučení by mělo proběhnout před vstupem do třídy, včetně poslední pusy. V loučení už ve třídě
nepokračuje! Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem
zalknou, se uklidní hned, jak se za vámi zavřou dveře. Když to bude vážnější, pečující osoby vás
o tom budou jistě informovat.
Ujistěte dítě, že ho do DS neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do dětské
skupiny proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti –
vy práci, vaše dítě dětskou skupinu.



pozitivní motivace

Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky.
Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se v DS naučilo. Zeptejte se
svého dítěte, s kým a na co si hrálo, jak se mu to líbilo, jak řešilo případné konflikty či situace. Je
důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí DS se cítilo bezpečně.



dodržování pravidelnosti

Dodržujte maximální pravidelnost a všechny naučené rituály, pro děti v předškolním věku je to
důležité pro správný vývoj nervového systému. Děti bez každodenní pravidelnosti jsou nervózní,
neklidné, nejisté a nespokojené. Narušení pravidelného stereotypu bývá pro každé dítě velmi
psychicky náročné. Neptejte se dítěte, jestli chce do dětské skupiny nebo ne. Děti v tomto věku
mění své názory během minut podle dané situace. Pokud je pro dítě náročné chodit do dětské
skupiny pět dnů v týdnu, prodlužte si třeba víkend o jeden den, ale dodržujte to pravidelně.


navazujte na denní režim v DS

Časné ranní vstávání a odlišný režim, než na který byly děti zvyklé z domova, způsobuje značnou
únavu. Dbejte na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek, na dostatečný přísun
vitamínů a přiměřené zdravé stravy, která doplní režim a jídelníček v DS. Předejdete tak
nepřiměřeným ranním výstupům dítěte, které jde do DS s pláčem ne proto, že je tam nerado, ale
jen proto, že se cítí unavené nebo nevyspalé.


pozor na sliby

Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, tak po obědě opravdu přijďte a pokud den v
DS proběhne v pohodě, dítě chvalte. Neslibujte materiální ani jiné odměny za chození do DS.
Neslibujte nic, co nemůžete splnit.


pravidelně, nejlépe denně se seznamujte s programem v DS

Velmi doporučujeme pravidelně sledovat dění a program v DS, čtěte nástěnky. Svému dítěti
můžete říci, co ho čeká, na co se může druhý den těšit. Můžete ho tím správně motivovat, i
dospělý se „lépe“ cítí, když ví, co ho ten den čeká.
Při čtení jídelníčku je lépe vyhnout se negativním komentářům např. neznámých nebo ne příliš
oblíbených pokrmů. Děti jsou objevitelé, je dobré je vést k poznávání nových chutí. Doporučte
dítěti, ať pokrm ochutná, třeba zjistí, že je to velká dobrota.
Dobu klidu po obědě nazýváme dobou odpočinku – v počátku je možné, aby si dítě na tuto dobu
přineslo oblíbeného plyšáka. Děti sice čas tráví pod peřinkou, ale není naším cílem děti uspat, ale
poskytnout jim klid, aby si mohly podle své potřeby odpočinout, načerpat síly, urovnat myšlenky.

3. Na co byste měli být připraveni
Někdy se stane, že první dny a týdny v dětské skupině proběhnou bez problémů. To ale ještě
neznamená, že nemůže přijít plačtivé období. Po několika bezproblémových dnech, týdnech či
dokonce měsících se může stát, že dítě začne, zdánlivě bezdůvodně, plakat a odmítat DS, aniž by
mu někdo ublížil, či se stalo něco zlomového.
Došlo k tomu, že dítě si tuto nevratnou změnu uvědomilo dodatečně. Najednou přijde stesk, který
však časem odejde zrovna tak nečekaně, jak přišel. To, že je změna emocí dětí v tomto věku náhlá
a výrazná je normální. V tento moment znovu přichází ke slovu adaptační plán a intenzivní
komunikace mezi pečující osobou, dítětem a rodičem.

Adaptační program je takové doporučení od nás, jak postupovat, aby si dítě na docházku do
dětské skupiny rychle a plynule zvyklo, těšilo se na ni a aby při příchodu a při odloučení od
rodiče neplakalo. Víme, že i pro vás je toto odloučení těžké, ale nebojte se, v kolektivu se dítě
snadno adaptuje.
Spolu to všichni určitě dokážeme.
Dětská skupina Sluníčkov
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