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DODATEK č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu

Doplňující vzdělávací plán zohledňující výchovu a vzdělávání dětí do tří let věku:
Vycházíme z toho, že se dítě nejlépe učí nápodobou a na základě tzv. dovednostního tréninku (časté
opakování určité činnosti tak dlouho, až si ji člověk podvědomě osvojí).
Dětem předáváme elementární dovednosti a rozvíjíme ho po všech stránkách, učíme ho základním
sociálním a hygienickým návykům. Využíváme dětské přirozené zvídavosti k získávání nových
poznatků ve formě her, písniček, knížek atd.
Cílem je rovněž prostřednictvím hry a zábavy docílit vytvoření zcela přirozeného prostředí, ve kterém
se dítě bude cítit dobře, a bude tak moci rozvíjet svou jedinečnou osobnost.
Důraz je kladen i na dostatek pohybu, což umožňuje krásné prostředí a okolí MŠ.

Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané pedagogem:
Dítě a jeho tělo:
Tělesné schopnosti se rozvíjí především přirozenými pohybovými činnostmi, při nichž převládají
pohyby lokomoční – chůze, běh, skok, lezení.
Pro děti do tří let jsou nepřípustné tyto cviky: kotoul vzad, skok do hloubky větší než výška dítěte od
pasu k zemi, delší výdrže ve stojích a výdrže paží, přetahy a přetlaky, vzpory a visy na ruce, chůze po
rukou, široké stoje rozkročné (provazy), doskoky na tvrdou podložku.
Utvoření základního návyku pro správné držení těla, zautomatizování již zvládnutých pohybů
(poloha a pohyb paží i nohou v různých polohách těla), provádění dechových cviků, relaxačních
cviků, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu.
Využívat podnětnost a prostředí k rozvoji aktivity dětí, ke snaze zkoumat a objevovat.
Chůze:
 zdokonalení pravidelnosti kroku s připojením souhybných pohybů paží, chůze v rytmu
udávaném bicími nástroji, říkadly apod.
 vypěstování optimální reakce na různé zvukové a zrakové podněty
 rozvoj schopnosti chůze s přenášením předmětů nebo hraček, s překračováním čáry, lana
 podpora odvahy vystupovat a sestupovat po mírně šikmé ploše
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do schodů bez držení, z nízkých překážek bez držení
zvládá chůzi v tempu
reaguje na zvukové a zrakové podněty
přenáší předměty
zvládá slalomovou chůzi, překračuje čáry a předměty

Běh:
 zautomatizování návyku zapojení paží a harmonického pohybu celého těla
 rozvoj schopnosti opakovaně krátkodobě běžet (10-15 sekund), běžet od mety k metě, běžet na
smluvený signál, popř. běžet při hrách s jednoduchými pravidly
 vytvořit správnou reakci na změnu tempa, popř. střídat běh, dřep, sed a leh
Skok:






seskočí z výšky 20-30 cm
přeskakuje z nohy na nohu
vyskočí do výšky (s dosahováním na předměty nad hlavou)
rozvoj dovednosti odrazit se ze stoje
zvládnutí nácviku skoku obounož (jednonož) na místě i do dálky z místa

Lezení:
 zdokonalení dovednosti lezení „po čtyřech“ a plížení
 zdokonalení dovednosti bezpečného přelézání a podlézání překážek
 rozvoj dovednosti zdolávat dětské průlezky samostatně i s dopomocí, prolézá strachovým
tunelem
Házení:
 rozvoj obratnosti uchopováním a manipulací s předměty různých tvarů, materiálů,
hmotnosti,….
 zvládnutí předávání míčků z ruky do ruky, hází míčem o zem
 zvládnutí přehození papírové koule správným hodem přes zavěšené lano, dovednost hodit
předmět (různých tvarů) do koše umístěného ve výši hlavy horním obloukem, na cíl umístěný
na zemi
Začátky akrobatických cvičení:
 vytvoření dovednosti základních postojů a poloh a jejich zdokonalení v přesnosti a plynulosti
provedení
 vytvoření schopnosti orientace v prostoru
 rozvoj schopnosti stoje na jedné noze (přednožování, unožování, nízké zanožování)
 vytvoření dovednosti plynulých převalů z boku na bok, zvládá kotoul vpřed s dopomocí
Hudebně-pohybové chvilky:
 vypěstování smyslu pro rytmus v reakci na zvukové podněty (tleskání, podupy, poskoky na
místě i z místa při říkadlech a písních, taneční improvizace na výrazně rytmickou dětskou
hudbu)
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Seznamování s vodou:
 nebát se vody, namočit si ruce i obličej
Sáňkování a lyžování:
 rozvoj přirozeného pohybu v obtížnějším prostředí
 umět zacházet se saněmi, kluzáky, …
Otužování:
 rozvoj adaptačních schopností v obtížnějších přírodních podmínkách (častý pobyt venku)

Dítě a jeho psychika:
Pojmenuje části těla, zná předměty denní potřeby a jejich použití, pozná jednoduchá jídla, zná své
jméno, příjmení, značku, zná jména dalších dětí, orientuje se v prostředí MŠ, zná běžné dopravní
prostředky, pozná běžné druhy ovoce a zeleniny, umí s pomocí uklízet hračky, třídí předměty čtyř
barev (žlutá, modrá, zelená, červená), třídí předměty čtyř tvarů (kostka, kulička, stříška, válec),
rozlišuje vlastnosti předmětů: krátké - dlouhé, teplé - studené, mokré – suché, čisté – špinavé, reaguje
na změnu místa: sem, tam, reaguje na změnu polohy věcí, osob: polož, pověs, zahoď, sedni si, vstaň,
lehni si, klekni si atd., chápe jednoduchá označení času: ráno, večer, brzy, hned, potom, rychle,
pomalu atd., rozlišuje zvuky, pozná známé předměty a činnosti na obrázku, napodobuje hru, rozumí
jednoduché hovorové řeči, klade jednoduché otázky, umí odpovídat na otázky, rozumí jednoduchému
ději scénky (maňáskové, loutkové divadlo), vyjadřuje se jednoduchými větami, sleduje srozumitelné
verše a říkadla, zapamatuje si výrazné verše a říkadla. Dokáže slovně vyjádřit své city, dokáže se
krátkodobě soustředit na hru, dokončí započatou činnost, umí požádat o hračku, dělí se o hračku
s kamarádem, umí poprosit, poděkovat, pozdravit.
Poskytování jednoduchých, citově přitažlivých a názorných poučení:
 rozvoj zvídavosti, všímavosti, pozorování jednoduchých znaků i nápadných vlastností
předmětů
 pozorování a poznávání jednoduchých věcí, činností a jevů v různých obměnách, poznávání
smyslu a návaznosti
 znát a jednoduše označit dění v různých prostředích (přírodní, kulturní, demografické,…)
 rozlišování nápadnějších vlastností vnímaných předmětů, třídění dle velikosti i barev (žlutá,
modrá, zelená, červená), dle tvaru (kostka, kulička, stříška, válec), dle vlastnosti (krátký x
dlouhý, teplý x studený,….)
 reagování na jednoduché výzvy
 chápání některých často používaných časových označení (ráno, večer, pomalu, rychle, hned,
potom,…)
 rozlišování různých zvuků
 rozvoj prvků cílevědomosti, samostatnosti, rozvoj paměti
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 rozvoj schopnosti rozumět jednoduché hovorové řeči a vyjadřovat se v rozmanitých situacích
běžného života
 rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně prožívat, vyjadřovat se k nim
 vzbuzení a rozšíření citových vztahů k domovu, k MŠ, k dětem, zaměstnancům MŠ,..
 rozvoj snahy o samostatnou manipulaci a experimentaci s hračkami, předměty v souvislosti
s posilováním soustředěnosti na určitou činnost
 vnímání pocitu osobní jistoty a sebevědomí
 respektování požadavku přiměřené opatrnosti a starosti o bezpečí své i spoluvrstevníků, rozvoj
pocitu odpovědnosti

Dítě a ten druhý:
 rozvoj přirozené touhy pomáhat v běžných situacích
 zapojení se do společenských her, zapojování se do důležitých událostí v MŠ (oslavy,
besídky,…)
 vnímání a pozorování života kolem sebe, vnímání a pozorování prostředí, v němž žijí,
pozorování starších dětí
 dodržování pravidel slušného chování, pravidel vytvořených v MŠ, usměrňování svých
požadavků vůči jiným
 rozvoj dorozumívacích schopností a spolupráce s blízkými lidmi a dětmi

Dítě a společnost:
 využívání nabízených možností (např. tanečků, rytmizací, zpěvu, jednoduchých dětských
písniček, zhudebňování říkanek, sluchových cvičení, hra se stavebnicemi různých tvarů a
velikostí, stavění kostek na sebe, práce s plastelínou, vystřihování, lepení, navlékání,
vhazování a vkládání předmětů, hra na obchod, na maminku, kadeřnici, opraváře, uklízečku,
lékaře, malování, kreslení, modelování, dramatizace, poslech, vyprávění pohádek, příběhů
atd.) pro tvorbu společenské role v MŠ
 každodenní seznamování se a pozorování práce dospělých (důležitost této práce pro
společnost)
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních, spolupracovat, podílet se na společných
činnostech, přijímat základní hodnoty v tomto společenství
 rozvoj raného dětského poznávání
 formování počátečních postojů k okolnímu prostředí
 rozvoj orientace ve známém prostředí

Dítě a svět:
 vytváření pěkného a pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije
 podporování raného dětského poznávání
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formování počátečních postojů k okolnímu prostředí
rozvoj orientace ve známém prostředí
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a přírodou živou a neživou
rozvoj poznatků o základních přírodních, společenských, demografických, kulturních, a jiných
jevech

ROZVOJ SEBEOBSLUHY A HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ
Dodržuje přiměřenou čistotu při stolování, samostatně jí a pije s částečnou dopomocí, udržuje osobní
hygienu – umí použít záchod, chlapci umí malou stranu vykonávat vstoje, umí si umýt a utřít ruce,
obličej, vyčistit zuby, umí smrkat a používat kapesník, umí se částečně svlékat a oblékat, zouvat a
obouvat.
ROZVOJ PRACOVNÍCH SCHOPNOSTÍ
Umí navlékat kroužky na tyčku, provléká tkaničku destičkou s otvory, navléká větší korálky, trhá
papír, skládá papír, umí nalepovat jednoduché tvary, stříhá dětskými nůžkami, modeluje váleček,
kuličku, staví stavby z kostek.
ROZVOJ HUDEBNÍCH SCHOPNOSTÍ
Zpívá krátké melodické písničky, rytmizuje, tančí jednoduché tanečky, napodobuje hru na tělo.
ROZVOJ VÝTVARNÝCH SCHOPNOSTÍ
Maluje prstovými barvami, čmárá křídou na chodník, rozliší a pojmenuje základní barvy, nakreslí
sluníčko, domeček, postavu – hlavonožce, správně drží tužku, štětec.

Zpracovala: vedoucí učitelka, Jaroslava Popelková
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