
             Třídní vzdělávací program

 1  .   Školníčkovy úkoly - září

Tématické zaměření : pravidla soužití v mateřské škole, co děláme v mateřské škole 
celý den, jak se cítíme

Vzdělávací záměr : pomoci dítěti adaptovat se na život v MŠ na začátku školního 
roku, vnímat běžné projevy emocí

Podtémata :  1. Moje školka
                     2. Jak se cítíme
                     3. Pravidla společného soužití
 

2. Ježkovy úkoly - říjen

Tématické zaměření : podzimní práce na zahradě a na poli, ovoce a zelenina, co 
prospívá našemu zdraví

Vzdělávací záměr : přiblížit dítěti význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

Podtémata :  1. Podzimní práce na zahradě a na poli
                     2. Ovoce
                     3. Zelenina

                                          
3. Větříkovy úkoly - listopad

Tématické zaměření  : podzimní příroda, podzimní počasí, hry s dýněmi, kaštany, 
listy a draky

Vzdělávací záměr  : přiblížit dítěti krásy podzimní přírody

Podtémata : 1. Plody podzimu
                    2. Podzimní příroda
                    3. Podzimní počasí



 4. Čertíkovy úkoly - prosinec
 

Tématické zaměření : Mikuláš, Vánoce, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezpečné 
chování

Vzdělávací záměr : přiblížit dětem vánoční tradice a zvyky

Podtémata : 1. Mikuláš
                    2. Vánoce, advent, tradice a zvyky

                                    

5. Sněhulákovy úkoly - leden

Tématické zaměření : svátek Tří králů, zimní počasí, jak se v zimě oblékáme, zimní 
sporty a předcházení úrazům, zdraví a zdravá výživa

Vzdělávací záměr : přiblížit dítěti význam sportů pro zdraví

Podtémata :  1. Zimní počasí
                     2. Zimní sporty
                     3. Lidské tělo, zdraví a hygiena
                                      
                                      

6.     Pohádkové úkoly - únor

Tématické zaměření :  pohádky dle výběru učitelky a možnosti práce s pohádkou

Vzdělávací záměr :  poznávat kouzlo pohádek, vzbudit touhu po dalším poznávání z 
knih, rozvoj řečových i jazykových dovedností, práce s pohádkou

Podtémata :      1. Seznámení dětí s knihou
                         2. Hrajeme si s pohádkou
                         3. Masopust
                                              
                                      



7. Sluníčkovy úkoly - březen

Tématické zaměření : příchod jara, první jarní den, jarní počasí, jaro na zahrádce, jaro
na poli, první jarní květiny

Vzdělávací záměr : probudit zájem dítěte o jarní přírodu a pranostiky

Podtémata : 1. Jarní počasí
                    2. Jaro na zahrádce a na poli
                    3. První jarní květiny

                                         

8. Kuřátkovy úkoly - duben

Tématické zaměření : jarní příroda plná mláďat, Velikonoce, lidové zvyky a tradice, 
zdraví a bezpečné chování

Vzdělávací záměr : přiblížit dítěti velikonoční zvyky a tradice

Podtémata :  1. Příroda plná mláďat / mláďata domácích, volně žijících zvířat a ptáků
                     2. Velikonoce
                     3. Bezpečné chování / doprava/

                                          

 9. Beruščiny úkoly - květen

Tématické zaměření : jarní příroda měsíce května, tradice a slavnosti, Den matek

Vzdělávací záměr : přiblížit dítěti tradice a slavnosti měsíce května

Podtémata : 1. Jarní příroda v květnu
                    2. Den matek
                    3. Moje rodina



10. Pejskovy úkoly - červen

Tématické záměření : svátek dětí, konec školního roku, co už umíme, těšíme se do 
školy, naše zdraví a co mu prospívá

Vzdělávací záměr : probudit zájem o oslavy MDD a ukončení školního roku

Podtémata : 1. Slavíme svátek dětí
                    2. Co už umíme a známe
                    3. Těšíme se na prázdniny
                    4. Pomáháme světu a přírodě


