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Vá ž enı́ rodič e,
ná š Skolnı́ vzdě lá vacı́ program využ ıv́ á alternativnı́ho programu Zač ıt́ spolu.
Př izpů sobujeme je okolnostem a podmı́nká m š koly. Tento program je
zpracová n do š esti tematický ch celků a jeho motto znı́:

„CHCI MÍT RADOST, CHCI SE SMÁT,
CHCI VŠE VĚDĚT, CHCI SI HRÁT“
ᴥ Zá mě rem tohoto vzdě lá vacı́ho programu je probudit u dě tı́ zá jem o
př ı́rodu. Nauč it dě ti vš ı́mat si zdá nlivě obyč ejný ch vě cı́ a ná sledně si o
vš em objevené m povı́dat, pocity z prož ité ho vyjadř ovat vý tvarnou nebo
dramatickou formou.
ᴥ Podporujeme fyzické zdravı́ a zdatnost dı́tě te, jeho motorické a sportovnı́
dovednosti, jemnou motoriku a zá klady zdravý ch ž ivotnı́ch ná vyků .
ᴥ Uč ı́me dě ti smysluplné verbá lnı́ i neverbá lnı́ komunikaci mezi sebou,
vytvá ř ı́me pově domı́ o zá kladnı́ch pravidlech souž itı́ a chová nı́ ve
společ nosti. Vedeme dě ti k vytvá ř enı́ vlastnı́ho postoje a upozorň ujeme na
společ ensky nebezpeč né jevy.
ᴥCı́lem naš eho Skolnı́ho vzdě lá vacı́ho programu je uspokojovat př irozené
potř eby dı́tě te a rozvı́jet jeho osobnost, nadá nı́, rozumové a fyzické
schopnosti. Snaž ı́me se o to, aby na konci jeho př edš kolnı́ho obdobı́ v
rozsahu svý ch osobnı́ch př edpokladů zı́skalo př imě řenou fyzickou,
psychickou i sociá lnı́ samostatnost a poznatky, prož itky, zkuš enosti,
hodnoty a postoje pro dalš ı́ rozvoj a uč enı́.
ᴥDopř ejeme dı́tě ti zdravý rozvoj na zá kladě prož itků a zkuš enostı́,
prostř ednictvı́m č innostı́ tak, aby se cı́tilo spokojeně a v bezpeč ı́. Chceme
hravou formou probouzet v dı́tě ti zá jem a chuť dı́vat se kolem sebe,
naslouchat, pozná vat nové , i odvahu uká zat, co vš echno umı́, zvlá dne a
doká ž e. Umož nı́me dě tem př emý šlet, rozhodovat se a experimentovat, za
své rozhodnutı́ také né st odpově dnost, rozvı́jet tvů rč ı́ schopnosti, fantazii,
zá jem a nadá nı́.
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ᴥ Seznamujeme dě ti s pravidly sluš né ho chová nı́ – pozdravit, podě kovat,
pož ádat, umě t komunikovat s dospě lý mi, s kamará dy, domluvit se mezi
sebou.
ᴥ Vedeme dě ti ke společ né mu vytvá ř enı́ pravidel ve š kolce.
ᴥ Utvá ř ı́me zá klady pro kulturu projevu, ř eč i a vý slovnosti, rozš iř ujeme a
obohacujeme aktivnı́ slovnı́k dě tı́.
ᴥ Zamě řujeme se na posilová nı́ ú cty k rodině , rodič ům, sourozenců m, ke své
vlastnı́ kultuř e, jazyku, tradicı́m. Vedeme dě ti k aktivnı́ ú č asti na prož ıv́ á nı́
tradic, svá tků a vý znamný ch dnů .
ᴥ Seznamujeme je s hodnotami jako je zdravı́, ž ivot a ž ivotnı́ prostř edı́, jeho
ochrana a tvorba. Vedeme je k pozná vá nı́ a pozorová nı́ př ı́rody, k pé či a
starostlivosti o jejı́ ž ivou a než ivou č ást.
ᴥ Vedeme dě ti k pozná vá nı́ sama sebe, osvojenı́ si dovednosti dů lež itý ch k
podpoř e zdravı́, bezpeč ı́, osobnı́ pohody a vytvá ř enı́ zdravý ch ž ivotnı́ch
ná vyků a postojů , ž ivotosprá vy, tě lesné aktivity, sebeobsluhy a
samostatnosti.

INTEGROVANÉ BLOKY:
Hlavnı́m principem vzdě lá vacı́ho programu je individuá lnı́ př ı́stup k dı́tě ti a
integrované vzdě lá vá nı́ v podobě tematický ch celků , př i nichž se dě tem
nabı́zı́ urč ité té ma z nejrů zně jš ı́ch ú hlů pohledu. Dě ti př edš kolnı́ho vě ku
vnı́majı́ skuteč nost př es city a prož itky, tak si informace lé pe zapamatujı́.
Proto se hlavnı́ metodou vzdě lá vá nı́ v MS stalo č innostı́, prož itkové a
situač nı́ uč enı́.
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ZÁŘÍ:

„PODZIM ŤUKÁ NA VRÁTKA“

ŘÍJEN / LISTOPAD:

„NA PODZIM, KDYŽ PADÁ LISTÍ“

PROSINEC:

„VÁNOČNÍ HVĚZDA ZÁŘÍ“

LEDEN / ÚNOR:

„ZIMA ČARUJE, SNĚHEM KRALUJE“

BŘEZEN / DUBEN:

„VOZILO SE NA JAŘE SLUNCE V ZLATÉM KOČÁŘE“

KVĚTEN / ČERVEN: „NAŠE ZEMĚ PŘEKRÁSNÁ JE“

Metody předškolního vzdělávání
Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje každého dítěte
uplatňujeme každodenně odpovídající metody práce s dětmi. Kombinujeme
metody činnostní a sociální s cílem zprostředkovat dětem maximum
podnětů a možností pro předškolní vzdělávání.
1.
2.
3.
4.
5.

Prožitkové učení
Učení hrou
Kooperativní učení
Situační učení
Spontánní sociální učení

PROZITKOVED UCENID
Je založ eno na př ım
́ ý ch zá ž itcıć h dı́tě te a podporujeme je množ stvım
́
reá lný ch pomů cek, př ı́rodnin, př edmě tů a také č astý m zař azová nı́m
smyslové vý chovy.
UCENID HROU
Využ ıv́ á me př ı́mé ho toku myš lenek a spontá nnı́ch ná padů dě tı́bě hem hry a
tyto cı́leně formujeme do ž ádoucıh
́ o pedagogické ho zá mě ru.
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KOOPERATIVNID UCENID
Podporujeme schopnost dě tı́ vzá jemně komunikovat a spolupracovat na
společ né m cı́li a zaž ıv́ at pocit uspokojenı́ za společ né ho dosaž enı́ cı́le. Dů raz
je kladen na spoluprá ci, nikoli konkurenci a na zapojenı́ vš ech dě tı́ dle jejich
individuá lnı́ch schopnostı́ a mož nostı́.
SITUACNID UCENID
Využ ıv́ á me př irozený ch i cı́leně vytvá ř ený ch situacı́, které poskytujı́ dě tem
srozumitelné , praktické uká zky ž ivotnı́ch situacı́ tak, aby se dě ti uč ily
dovednostem a poznatků m v okamž iku, kdy je reá lně potř ebujı́ a lé pe tak
chá pou jejich smysl. Zá doucı́ je i zı́ská vá nı́ zkuš enostı́ vhodné ho chová nı́
v rů zný ch krizový ch situacı́ch v bezpeč né m prostř edı́ MS.
SPONTAD NNID SOCIAD LNID UCENID
Vychá zı́ z principu př ı́mé ná podoby. Proto ve vš ech situacı́ch a č innostech,
které se bě hem dne v MS vyskytnou, dá vá me dě tem takové vzory chová nı́,
které jsou k př ejı́má nı́ vhodné .
Formy předškolního vzdělávání
Metody př edš kolnı́ho vzdě lá vá nı́ uplatň ujeme v kaž dodennı́ praxi formou
aktivit spontá nnı́ch i ř ı́zený ch a dbá me na jejich prová zanost a vyvá ž enost.
Uč itelky prová dě jı́ didakticky zacı́lenou č innost, vž dy vhodně a př imě řeně
vě ku dě tı́ motivovanou – př ı́rodninami, maň á sky, hudebnı́m č i obrazový m
materiá lem, dramatickou etudou apod.
Tyto didakticky zacı́lené č innosti probı́hajı́ v rá mci mě sı́čnı́ch integrovaný ch
bloků , rozpracovaný ch do konkré tnı́ tý dennı́ vzdě lá vacı́ nabı́dky,
diferencované pro kaž dou vě kovou skupinu.
Didakticky zacı́lené č innosti vychá zejı́ z principu individuá lnı́ volby a aktivnı́
ú č asti dı́tě te. Cinnosti probı́hajı́ dle rež imu dne.
FORMY DIDAKTICKY ZACIDLENYD CH CINNOSTID
1.
2.
3.
4.
5.

Individuální aktivity
Aktivity ve dvojicích
Aktivity v menších skupinách
Hromadné aktivity
Frontální aktivity
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INDIVIDUAD LNID AKTIVITY
Zař azujeme nejč astě ji v rannı́ch hrá ch č i odpolednı́ch zá jmový ch č innostech,
kdy má uč itelka nejvı́ce prostoru se dě tem individuá lně vě novat.
Individuá lnı́ př ı́stup uplatň ujeme vš emi smě ry, tedy s dě tmi s rů znou ú rovnı́
schopnostı́ a dovednostı́ – podprů mě rnou, prů mě rnou i nadprů mě rnou.
AKTIVITY VE DVOJICIDCH
Jsou vhodné př edevš ı́m u př edš kolá ků , kteř ı́ jsou již schopni vzá jemné
kooperace. Nabı́zı́me dě tem rů zné prosociá lnı́ aktivity a hry zamě řené na
spoluprá ci, nikoli konkurenci. Lze zař azovat kdykoli bě hem dne, př i hrá ch,
pohybový ch aktivitá ch i ř ı́zený ch č innostech.
AKTIVITY V MENSIDCH SKUPINAD CH
Nejč astě jš ı́ forma prá ce s dě tmi v MS. Uč itelky př ipravı́ vhodné prostř edı́ a
pomů cky a motivujı́ dě ti k č innostem nabı́zený m v rá mci tý dennı́ vzdě lá vacı́
nabı́dky. K č innostem uč itelky dě ti nenutı́, ale vedou je podporujı́cı́m
způ sobem k zı́ská vá nı́ nové ho poznatku, dovednosti, zkuš enosti. Aktivity
v menš ı́ch skupiná ch jsou vhodné pro spontá nnı́ i zá mě rné uč enı́.
HROMADNED AKTIVITY
Zař azujeme v krá tký ch č asový ch ú secı́ch, př edevš ı́m jako rannı́ komunitnı́
kruh. Uč itelka má zde roli moderá tora a vš echny dě ti souč asně dostanou
např. informace o ná plni dne, společ ně zhodnotı́ ně jakou č innosti č i situaci,
mohou diskutovat…
FRONTAD LNID AKTIVITY
Aktivita plně ř ı́zená pedagogem za ú č asti vš ech dě tı́. Zař azujeme mé ně
č asto, př i č innostech, kdy je potř eba tuto č innost prová dě t ve společ né m
tempu, shodný m způ sobem apod. Nerozvı́jı́ dostateč ně samostatnost a
tvoř ivost dě tı́, proto ji využ ıv́ á me jen v nutný ch př ı́padech, např. s ohledem
na bezpeč nost dané č innosti apod.

