
TÉMATICKÉ BLOKY 
 

téma podtémata Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 
Kdo všechno přišel do školy 1. Škola na nás volá 

2. Mám nové kamarády 
3. Tady jsem doma 
4. volné téma 

Hra v námětových koutcích 
Didaktická hra na jména, najdi svou 
značku 
Režimové momenty- procvičení 
hygienických návyků ( každodenní 
činnosti) 
Kreslíme, malujeme , modelujeme na 
volné téma 
Učíme se reagovat na slovní pokyny – 
pohybové hry 
Skládáme z papíru – s instrukcí 
Pohybová hra s míčem 
Hudebně pohybové činnosti 
Poslech krátké pohádky 
Smyslové hry 
Hádanky a experimentování 
Spontánní pohybové hry, relaxační 
cvičení 
Lepení domečků z krabiček od sirek 

Orientovat se v novém prostředí 
Vytvářet kamarádské vztahy ve 
skupině 
Zvládnout odloučení od rodičů 
Osvojit si základní hygienická 
pravidla 
Zvládnout sebeobsluhu, vnímat 
řád v MŠ, respektovat pravidla  
Zvládnout základní pohybové 
dovednosti ( chůze, běh, poskoky) 
Vytvářet správný návyk držení 
tužky 
Probouzení fantazie  při tvořivých 
činnostech 
Chůze po schodech střídáním 
nohou 
Rozumí pokynu a vykoná ho 
Vnímá správnou výslovnost a 
skladbu vět, opakuje, odpovídá, 
klade otázky 
Učí se poznávat u koho je v 
bezpečí 

Plody podzimu 1. Na poli 
2. Na zahradě 
3. V lese 
4. volné téma 

Výlety do přírody 
Pozorování polních prací 
Ochutnávky ovoce a zeleniny , 
smyslové hry( poznej podle chuti, 
vůně, vzhledu, hmatu) 
Výroba bramborových tiskátek 
Seznámení s novou písní 

ví, že aktivní pohyb  a správná 
výživa pomáhá zdraví 
Poznává podle chuti, vůně, 
vzhledu, 
Určí hmatem ovoce a zeleninu 
Učí se probouzet fantazii a 
tvořivost 



Kreslíme, modelujeme, malujeme 
ovoce a zeleninu 
Práce s pracovním listem a 
omalovánkou 
Nalepování červíka na textilní jablíčko 
Skládání draka z papíru 
Prohlížení knih a encyklopedií 
Společná výroba a pouštění draka 
Proudové cvičení- Vlaštovky 
Nácvik básně, hledání vtipu v básni 
Námětové hry – prodáváme,kupujeme 
Hádanky – stromy na zahradě 
Výroba postaviček z plodů 
Výstup na žebřiny, skluz 
Nácvik písně a zpěv ve skupině  
Poslech příběhu s dětským hrdinou 
Cesty a labyrinty v prostoru i na 
pracovním listu 
Plnění funkce hospodáře 
Motivovaná cvičení – lesní zvířata 
 
 

Zvládne výstup na žebřík a sestup 
chápe slovní vtip , humor, 
vymyslí hádanku, tvoří 
jednoduchý rým 
Orientuje se v běžných  
komunikačních okruzích 
 Aktivně se vyjadřuje, ptá se, 
naslouchá , učí se respektovat 
mluvčího 
Umí si prohlédnout knihu 
Přiřadí předměty podle tvaru, 
barvy, 
Přednáší a rytmizuje krátkou 
báseň 
V námětových hrách napodobuje  
činnosti ( prodávání, kupování) 
Složí jednoduchý objekt z papíru 
Umí uspořádat danou skupinu a 
říci, co do ní nepatří ( ovoce x 
zelenina) 
Pozoruje dění kolem sebe, sděluje 
své zážitky 
Aktivně se zúčastňuje společné 
práce ve skupině ( drak) 
Oslovuje děti ve třídě jménem 
S důvěrou se obrací na učitelku 
Chová se přátelsky k dětem 
Aktivně používat svou slovní 
zásobu, souvislé vyjadřování 
jednoduchou větou 
Zvládnout základy společenského 
a ekologického chování 



 
Když padá listí 1. Co umí vítr a déšť 

2. Chci být zdravý 
3. Když kamarád stůně 
4. volné téma 

Pozorování změn počasí 
Pohybové hry s motivací  počasí 
Cvičení s náčiním ( drátěnky) 
Sběr listů 
Hry s předměty, řazení podle daného 
pravidla ( hledání pravidla) 
Péče o květiny ve škole 
Pozorování vlivu vody na květiny 
Hry s barvou- zapouštění 
Experimentování s barvou- 
rozfoukávání 
Hrabání listí na zahradě 
Dechová cvičení – vánek, vítr, vichřice 
Omalovánka se zdravotní tématikou 
Dokreslování chybějících částí těla 
Hádanky a hlavolamy 
Cvičení s kroužky 
Hra Na barevná auta 
Smyslové hry – Poznáš, kdo volá 
Popis svého kamaráda 
Oslavy svátků a narozenin dětí v MŠ 
Kresba postavy 
Zdolávání překážkové dráhy 
Grafomotorické cvičení – pracovní list  
Vyprávění vlastních zážitků o nemoci 
Zachování hygieny, použití kapesníku 
( motivační říkanka) 
Vyprávění – kdo nás léčí 
Četba pohádky O pejskovi a kočičce 
Přísloví „Čistota, půl zdraví- rozhovor, 
úvahy, otázky a odpovědi 

Umět pojmenovat části těla a 
některé vnitřní orgány, smyslové 
orgány a jejich funkci 
Uvolňuje ruku v zápěstí , zlepšení 
koordinace ruky a oka 
Slovně vyjádří , jaké je venku 
počasí 
Sděluje zkušenosti s nemocí a 
návštěvy u lékaře 
Dovede určit místo bolesti 
Zdolává překážky lezením a 
přelézáním 
Zdokonaluje si jemnou motoriku 
manipulací s drobnými předměty 
Fixuje správné držení tužky 
Zvládá s dopomocí úkony osobní 
hygieny, stolování, sebeobsluhy 
S dopomocí se obléká a svléká 
Má vypěstován pitný režim 
Zvládá samostatně jednoduché 
pracovní úkony ( úklid hraček a 
věcí v šatně) 
Usiluje o správnou výslovnost 
 
Třídí , ukáže a pojmenuje některé 
barvy 
S dopomocí reprodukuje krátký 
děj, vypráví svůj příběh 
Znázorňuje cesty v rovině, řeší 
labyrinty 
Seznamuje se s prací s počítačem 



Výroba dárku pro nemocného 
kamaráda 

Vyjadřuje hudbu kultivovaným 
pohybem 
Vyrábí dárky, chystá překvapení 

Těšíme se na Vánoce 1. Vítáme zimu s Mikulášem 
2. Z pohádky do pohádky 
3. Kouzelné vánoce 
4. volné téma 

Plazení pod překážkami, prolézání 
strachovým pytlem 
Omalovánky k tématu 
Vystřihování z papíru a dolepování  
( čertík , vánoční řetěz) 
Pečení vánočního cukroví 
Poslech říkanek a písní s vánoční 
tématikou 
Zpěv koled 
Vyprávění o vánočních zvycích  
Mikulášská a vánoční oslava 
Výroba dárku- přáníčka 
Vyjádření zážitků kresbou 
Hry se slovy- rozklad slova na slabiky, 
hledání rýmu 
Smyslová hra – zrakové vnímání ( Co 
se změnilo) 
Poslech a dramatizace pohádky 
Hádej pohádku- poznat pohádku 
z úryvku 
Vycházky po vánočním městě 
Vycházka do lesa krmení zvěře a ptáků 

Odbourání strachu z neznána, 
procvičení obratnosti 
Uvolnění zápěstí ruky, zlepšení 
jemné motoriky 
Umět pracovat s netradičním 
materiálem 
Podílí se na oslavách , vyrábí 
dárky, zdobí třídu 
Sděluje prožitky, učí se 
vyjadřovat, co cítí 
Chová se přátelsky ke všem 
dětem, neodmítá jinakost 
Rytmizuje slova a říkanky 
Pozorně vyslechne pohádku, 
příběh 
S dopomocí reprodukuje děj 
pohádky 
Učí se vyjádřit , co cítí, co je mu 
příjemné a co ne 
Aktivně se podílí na přípravě 
oslav 
Aktivně  a citově prožívá vánoční 
oslavy 
Vytváří si vztah k městu, kde žije, 
všímá si vánoční proměny města 

Paní zima jede 1. Zimní hry a sporty 
2. Půjdu k zápisu 
3. Masopust 
4. volné téma 

Pozorování zimní přírody  v lese 
Krmení lesní zvěře 
Sypání do krmítka- péče o ptáky 
Rozhovor o významu péče o ptáky a 

Učit se citlivě vnímat přírodu 
Pochopit význam péče o zvěř 
Umět poznat několik stop zvířat 
ve sněhu 



zvěř 
Říkanka k tématu péče o ptáky 
Využívání sněhu k zimním sportům  
( sáňkování, klouzání, 
bobování,lyžování) 
Návštěva kluziště, pozorování 
hokejového zápasu žáků 
Sledujeme v televizi  Olympiádu, 
zimní mistrovství 
Seznámení s sportováním zdravotně 
postižených ( obrázky, filmové 
záznamy) 
Skluz po šikmé ploše ( v sedu, lehu ) 
Házení míčem, sněhovou koulí horním 
obloukem 
Pojmenování zimního oblečení a jeho 
účel 
Ilustrační malba k zimnímu tématu 
Výroba karnevalové masky a výzdoba 
herny 
Taneční rej – dětská diskotéka 
Návštěva základní školy 
Rozhovor- už jsem školák 

 
Citový přednes básně 
Provádí aktivně činnosti 
podporující zdraví 
 
Získává povědomí o hokeji a 
ostatních zimních sportech 
 
 
Učí se přijímat jinakost 
 
 
Zlepšuje se koordinace v hrubé 
motorice 
 
Rozvíjení povědomí o částech 
svého těla 
 
Využívá fantazie a tvořivosti 
Účastní se příprav oslav 
Učí se naslouchat druhému 
Aktivně užívá svůj slovník 
Zná své jméno a adresu 

Objevujeme svět kolem nás 1. Hádej ,čím jsem 
2. Co děláme celý den a rok 
3. Čím cestujeme 
4. volné téma 

Pantomima „Hádej, čím jsem“ 
Skládání z částí – Kdo , co , čím“ 
Kalendář činností – průběžné 
doplňování 
Námětová hra „Na kuchaře“ 
Pojmenovat časové pojmy- části dne, 
dny v týdnu ( využití režim. momentů) 
Co jezdí, létá pluje – didaktická hra 
Pohybová hra s dopravní tématikou 

Umí se vyjádřit mimikou a 
pohybem 
Orientuje se na ploše a v prostoru 
Získává povědomí o lidské práci a 
významu práce pro společnost 
Orientuje se v časových vztazích 
v návaznosti na činnosti 
Pohotově a správně reaguje na 
dopravní situaci 



Seznámení s geometrickými tvary a 
jejich využitím u dopravních značek 
Výtvarné ztvárnění tématu doprava, - 
malba temperovými barvami, 
dokončení kresbou tuší 

Vytváří algoritmy, skládá podle 
vzoru 
Staví z konstruktivních stavebnic 
podle předlohy i fantazie 
Prohlíží se zájmen encyklopedie 
Malbou vyjádři svůj postoj, zaplní 
plochu, dotvoří práci jinou 
technikou 

Jak se rodí jaro 1. Když jaro ťuká 
2. Jaro v trávě 
3. Jaro na zahradě 
4. svátky jara 

Říkanka s pohybem 
Rytmický řetězec- vyťukávání 
rytmického celku 
Vystřihování , nalepování 
Didaktická hra – opaky 
Pozorování a zkoumání stromů 
Pracovní list k početním představám- 
více x méně, doplnění podle instrukce 
Příběh s dětským hrdinou –Madlenka 
je sama doma“ 
Lidové zvyky Velikonoc- vyprávění, 
prohlížení knih, vlastní tvorba 
Poslech a seznámení s Velikonočními 
koledami 
Jarní úklid zahrady 
Vycházka k rybníku 
Cvičení na lavičce 
Nácvik pohybové hry ( Spící král) 
Pohybové improvizace k písním 
Hra stolních společenských her 
Kresba voskovým pastelem – jarní 
téma 
Pěstitelské práce- rychlení hrášku 
Velikonoční výzdoba třídy 

Soulad pohybu a řeči 
Rozvíjí se fonematický sluch 
 
Zdokonalují se pracovní činnosti 
Aktivně rozvíjí další slovní druhy 
Číí se pozorovat, 
zkoumat,pokládat otázka a hledat 
na ně odpovědi 
Umí vyjádřit svůj pocit 
 
Učí se hledat a nacházet poznání 
v knihách a encyklopediích 
Vnímá lidové tradice, raduje se 
z příslušnosti k národu s tradicemi 
Učí se chápat význam práce lidí 
 
Překoná strach z vyvýšeného 
prostoru 
 
Učí se nést prohru, konflikty řešit 
cestou pochopení a vyjasnění 
 
Získává povědomí o životě rostlin 
 



Tvorba velikonoční kraslice- podpora 
fantazie 
Hra se slovy- stupňování PřJ 
Návštěva divadelního představení 
Malba- ilustrace k jarní básni 
 

 
 
Tvoří gramaticky správné věty 

Moje zvířátko 1. Domácí zvířata a mláďata 
2. Kdo žije u vody 
3. Zvířata z lesa, pole 
4. volné téma 

Pohybové hry motivované pohybem 
zvířat 
Skládání z papíru ( pes a kočka) 
Vyprávění zážitků se zvířaty 
Poslech a dramatizace pohádky  
Grafomotorické cvičení – motání 
klubka 
Křeslo pravdy- jak se chovám 
Seznámení s rozpočitadlem k honičce 
Vycházka k rybníku a do lesa 
Akrobatické cvičení na žíněnce 
Smyslové hry – sluchové hry, zrakové 
hry 
Hry se slovy- určování první hlásky 
MP- porovnávání množství prvků ve 
skupině 
Křeslo přání 
Rozhovor – Co člověk umí a zvířátko 
ne 
Malba na téma Já a zvířátko 
Cvičení podle hudby 
 

 
 
Vytváří si citový vztah k přírodě 
 
Zlepšuje pohyblivost zápěstí 
 
Umí hodnotit své chování 
 
 
Stává se obratnějším, odvážnějším 
Učí se jemnějšímu rozlišení zvuků 
 
Rozvíjí si fonematický sluch 
 
 
Učí se rozumět sobě i druhým 
Chápe odlišnosti člověka a zvířete 
 
Učí se výtvarně vyjádřit vztah 
Umí vyjádřit rytmus písně 
pohybem 

Když všechno kvete 1. Mámo, táto ,máme se rádi 
2. Maminka má svátek 
3. Barvy kvetoucí přírody 
4. volné téma 

Cvičení se stuhou a šátkem 
Taneční hry – Trnaveček, Červený 
šátečku „ , Na věneček 
Sluchové vnímání – hra Tichá pošta 

Vyjádří ladný pohyb 
Rozvíjí pohybové dovednosti ve 
spojení s hudbou a pohybem 
Učí se schopnosti tlumočit slyšené 



Hmatové vnímání – rozlišit v pytlíku 
předměty 
Výroba přání pro maminku – 
kombinace výtvarných technik 
Rozvíjení slovních druhů – Př.J – Jaká 
je maminka 
Cesty a labyrinty – v prostoru 
Úvaha a vyprávění na téma „Rodina  
( kdo tam patří, vztahy, zážitky) 
Hra s barvou – netradiční výtvarné 
techniky ( kulička) 
Četby na pokračování Martínkova 
čítanka 
Vycházka do přírody , sběr zajímavých 
kamínků 
Rozvíjet sebeobslužné činnosti- 
hospodář 
Grafomotorické cvičení -svislá a 
vodorovná čára 
Volné vystřihování- z časopisů 
Aranžování květin ve váze 
Námětové hry k tématu Rodina 
Tvořivé hry s pískem 
Nácvik básně k svátku maminek, 
nácvik písně Proč 
Poslech povídky Kouzelné slovo- moc 
slovíčka „prosím“ 
Poslech básně Paleček a jeho kamarádi 
Příprava na Olympiádu MŠ – sportovní 
činnosti venku 
Společná prostorová výtvarná práce, 
více technik- Kvetoucí strom 

Zdokonaluje hmatové vnímání 
 
Využívá tvořivost a fantazii při 
činnosti 
Objevuje bohatost jazyka 
 
Orientuje se v prostoru podle 
předem daných pravidel 
Vnímá bezpečí rodiny 
Objevuje nové výtvarné možnosti 
Umí pozorně naslouacht a vnímat 
čtený text 
Učí se hledat krásu v neživé 
přírodě 
Je stále samostatnější 
v pracovních činnostech 
Umí správně držet tužku 
s potřebným přítlakem 
Zlepšuje techniku střihání 
Vyjadřuje příjemné a radostné 
ovzduší hrou 
Vytváří estetické prostředí třídy 
Rozvíjí tvořivost a fantazii při hře 
s přírodními materiály 
  
Poznává hodnotu slušného 
chování 
Chápou význam spolupráce 
Zlepšení pohybových dovedností 
 
Učí se spolupracovat ve skupině 
 



 Procvičování číselné řady – pracovní 
list  
Pěstitelské práce – sázíme a pečujeme 
o květiny na záhonu 
Pokus s mícháním barev 
Vnímání a prožívání pocitů když 
ležíme pod rozkvetlým stromem 
Nácvik básně Týden na zahradě, 
vyprávění vlastních zkušeností 
Společné řešení nekázně některých dětí 
, vést k citlivému a pozitivnímu řešení 
Dlouhodobé pozorování přírody, 
srovnání s životem člověka 

Učí se vnímat počet vhledem , bez 
počítání 
Raduje se z výsledků společné 
práce 
 
Objevuje citový vztah k přírodě 
 
Pojmenuje dny v týdnu 
Posiluje sociální chování ve 
vztahu k jiným dětem 
 
Učí se chápat zákonitosti života 
 

Co už umím 1. Slavíme svátek dětí 
2. Kniha - studnice moudrosti 
3. Hurá na prázdniny 

  


