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„Se skřítky po planetě Zemi“ 

 

 

 

 

 

Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. 

Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí 

s obměnami ročních období, s rozmanitým, pozoruhodným a různorodým 

světem. 

 

 

 

Integrované bloky: 

 

1. Za barevným podzimem 

2. Bílá paní Zima 

3. Voňavé jaro 

4. Slunečné léto 
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1. Za barevným podzimem 1.9. -20.11. 

1. Vítáme vás ve školce 

2. Máme pravidla 

3. Začarovaný les 

4. Plody podzimu 

5. Naše planeta Země 

6. Planeta draků 

7. Tady jsem doma 

8. Barvy kolem nás 

9. Naše tělo 

10. Když nám schází vitamíny 

11. Zvířátka se ukládají ke spánku 

 

Dílčí cíle 

 Seznámit děti s prostředím MŠ 

 Vytvořit s dětmi pravidla a upevňovat je 

 Seznámit děti s naší planetou 

 Podporovat kamarádské vztahy ve třídě 

 Rozvíjet komunikativní dovednosti 

 Posilovat kladný vztah k výtvarným činnostem 

 Rozvíjet tvořivé myšlení 

 Rozvíjení pohybových dovedností přiměřeně věku 

Očekávané výstupy 

 Naučit se znát své jméno, značku, jména paní učitelky a ostatních dětí 

 Naučit se udržovat pořádek, vědět, kam uklidit hračky, knížky 

 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný a různorodý 

 Uvědomit si vztah k místu, kde bydlím, kde je moje rodina, kde to mám rád 

 Vnímat barevné kombinace 

 Řešit konflikty dohodou, bez použití agrese a násilí 

 Mít pohybové dovednosti přiměřené věku 
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2. Bílá paní Zima 21.11. -4.3 

1. Padá listí ze stromů 

2. Mikuláši přijď dnes k nám, aneb kamarádíme se s čerty 

3. Vítr možná sníh-rozmary počasí 

4. Těšíme se na Vánoce 

5. Voňavé vánoce 

6. Jaké bylo setkání s Ježíškem 

7. Sněhuláček panáček 

8. Zimní radovánky, sporty 

9. Kdo co dělá, čím budu 

10. Eskymáci na planetě Zemi 

11. Rej masek 

12. Jaro, léto, podzim, zima takhle se to pěkně střídá 

13. Co umí vesnice 

14. Co umí město 

 

Dílčí cíle 

 Seznámit děti s rozmanitostí přírody, střídáním ročních období, utvářet 

povědomí o jednotlivých časových pojmech 

 Společně překonat strach s čerta 

 Komunikovat a vytvářet přátelské vztahy 

 Seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky 

 Rozvíjet tvořivost a fantazii 

 Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti 

 Zvládat jednoduché pracovní úkony, zacházet s pracovními nástroji 

 Rozvíjet spojení pohybu a řeči, vědomě napodobit pohyb 

Očekávané výstupy 

 Uvědomit si, že počasí se během roku střídá, vnímat jména dnů v týdnu, 

roční období a názvy měsíců 

 Osvojit si poznatky o zvycích a tradicích 

 Umět přijmout jiný názor 

 Učit se spolupracovat 

 Porozumět rozdílu mezi životem na vesnici, ve městě a obydlím zvířat 

 Dozvídat se nové věci-mít povědomí o životě za polárním kruhem         
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3. Voňavé jaro 5. 3. – 6.5. 

 

1. Zvířecí mláďátka 

2. Co umí den a noc 

3. Morana 

4. Jaro na zahrádce 

5. Svátky jara 

6. Dopravní prostředky 

7. Den země-Skřítci třídí odpady 

8. Čarodějnický rej 

9. Moje maminka 

 

Dílčí cíle 

 Rozvíjet vztah ke zvířatům 

 Seznamovat se se světem rostlin, květin 

 Prověřit, zda děti umí rozlišovat hlavní znaky ročních období 

 Seznámit děti s jarními tradicemi 

 Seznamovat děti s různými výtvarnými technikami 

 Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky 

 Učit děti chránit přírodu, šetřit životní prostředí 

 Posilovat přirozené poznávací city-radost z objevování, zvídavost 

 

Očekávané výstupy 

 naučit se pojmenovat mláďata zvířat 

 objevovat první jarní květiny, uvědomit si, proč je netrháme a jak o ně 

pečujeme 

 mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka 

 umět sdělovat své zážitky druhým 

 učit se spolupracovat s ostatními, pracovat ve skupině 
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4. Slunečné léto 7.5. -30.6. 

 

1. Domácí zvířátka 

2. Cizokrajná zvířátka 

3. Voda na Zemi 

4. Týden radosti-máme se rádi jsme kamarádi 

5. Ovoce a zelenina 

6. Kámen, kamínek 

7. Moje rodina 

8. Těšíme se na prázdniny 

 

 

Dílčí cíle 

 Rozšiřovat poznatky o přírodě, přírodních jevech 

 Rozvíjet dovednosti výtvarné, hudební, dramatické 

 Posilovat prosociální chování ve vztahu ke druhému v dětském 

kolektivu 

 Seznámit děti s koloběhem a vlastnostmi vody 

 Rozvíjet tvořivé myšlení 

 Rozvíjet běh, chůzi, poskoky 

 

 

Očekávané výstupy 

 Objevovat rozmanitost přírody, umět charakterizovat roční období 2-3 

typickými znaky 

 Učit se respektovat názor druhého, přizpůsobit své požadavky přání 

většiny 

 Poznat podle chuti různé druhy ovoce a zeleniny 

 Znát vlastnosti a využití kamene 

 Naučit se vyjmenovat členy rodiny, jejich zaměstnání 
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