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K fotografii na titulní straně:

Naše zařízení nese název Ekoškolka Vidoule. Tímto je sdělena jeho poloha a zároveň výchovně

vzdělávací zaměření orientované na vztah člověka k prostředí, které jej obklopuje, k přírodě, ke

světu jako celku, jehož jsme součástí. 

Fotografie s tvořící holčičkou napovídá, že důležitým prostředkem k naplňování našeho záměru je

umělecké tvoření především v přírodě.

POUŽITÉ ZKRATKY 

LMŠ Lesní mateřská škola
TVP Třídního vzdělávací program
ŠVP Školní vzdělávací program
RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
z.s. zapsaný spolek
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1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Vzdělávací program: Lesní mateřská škola s waldorfskou pedagogikou
Vypracoval:  kolektiv LMŠ
Název MŠ: Lesní mateřská škola Ekoškolka Vidoule, Duhový had z.s.
Sídlo:  Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha - Břevnov 
Provozovna: U tenisu katastr. č. 1891 – vedle čp. 12, 150 00 Praha - Košíře
Web: www.ekoskolkavidoule.cz   
Zřizovatel: Duhový had z.s.
Provozovatel: Pobočný spolek Lesní mateřská škola Ekoškolka Vidoule, Duhový had z.s.   
Ředitelka: Mgr. Šárka Krutská       
Mob.: +420 776 684 031
Email: melounowa@seznam.cz 
Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023                                                                            

2   OBECNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

Motto: To nejdůležitější v našem životě se odehrává právě teď ...

Od školního roku 2013/2014 působíme v Praze 5 – Košířích v těsné blízkosti lesoparku Cibulka a  stolové
hory Vidoule, po níž máme název. Zdejší lokalita nás láká svou rozmanitostí - smíšený les, pole, louka, sad,
pískovcové  skály,  prameniště,  potůček,  jezírko.  Pestré  okolní  přírodní  prostředí  nabízí  nevyčerpatelné
možnosti  Každý  den  má  pro  děti  nová  překvapení,  nové  prolézačky,  skrýše,  tajemství  svou  hojností
a pestrostí zve ke každodennímu poznávání, putování a hrám.   

Zázemí LMŠ se nachází v na konci klidné ulice U tenisu, pár minut od sadu v lesoparku Cibulka, kde se
nachází také naše školková zahrádka. Je tvořeno jurtou a zahradním domkem s terasou. 

Podstatná  část  našeho vzdělávacího programu je  tvořena každodenním pobytem v přírodě  za  každého
počasí, což nám umožňuje naplňovat naše vzdělávací cíle: 

• podpořit a posílit psychickou a fyzickou zdatnost a odolnost;
• rozvíjet dovednosti a návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu; 
• podnítit environmentální a uměleckou senzitivitu; 
• utvářet zdravé postoje v otázkách trvale udržitelného rozvoje.

Metody, formy a prostředky vzdělávání čerpáme ze zkušeností lesních školek, environmentálního umění
a waldorfské pedagogiky, která je naší výchozí filozofií.

Denní kapacita je 30 dětí rozdělených do dvou skupin (tříd):
1. skupina (třída) -  14 dětí na den ve věku od 3 let a šesti měsíců do 4 let a šesti měsíců,
2. skupina (třída) – 16 dětí na den ve věku od 4 let a 7 měsíců do sedmi let. 
Vzdělávání  v  každé  skupině  (třídě)  probíhá  podle  Třídního  vzdělávacího  programu  koncipovaného
s ohledem na k věk dětí. Rozvoj dětí zajišťují 3 průvodkyně, akreditovaná chůva a o jejich bříška a čistotu
prostoru pečuje hospodářka 

Lesní mateřská škola Ekoškolka Vidoule je samostatnou organizační jednotkou zapsaného spolku DUHOVÝ
HAD z.s..
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3   PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3. 1   VĚCNÉ PODMÍNKY

VENKOVNÍ PROSTOR
• Zázemí naší LMŠ tvoří jurta, zahradní domek s terasou, soustava technických dřevostaveb a více

než sto let starým vodojemem. Je umístěno na částečně zatravněném pozemku o rozloze 1 000 m2
s vzrostlými borovicemi a javory a vlastním kopcem s rozhlednou a možností slaňování. 

• Členitý,  nerovný  terén  s  pískovištěm,  bahništěm,  venkovní  kuchyňkou,  vodovodním  kohoutem,
hamakou a přírodními herními prvky nabízí širokou škálu her, tvoření, fyzických aktivit i odpočinku
na čerstvém vzduchu. Venkovní prostor s přístupnou vodou, dostatkem písku a zeminy, dřevěných
špalků a žulových kostek umožňuje experimentovat a tím poznávat a zažívat přírodní zákonitosti,
což vede k elementárnímu chápání fyzikálně chemické povahy věcí, kterými jsme běžně obklopeni. 

• Venku děti používají pomůcky určené pouze pro venkovní činnosti (nádobí, nářadí .). 

JURTA
• V  čase  nepříznivého  nám  je  útočištěm  útulná,  dvouplášťová,  ovčím  rounem  zateplená  jurta

s dřevěnou podlahou, o průměru 9m. 
• V teplých dnech nám slouží především k odpočinku po obědě. V zimě poskytuje pozorujeme oheň

v kamnech s prosklenými dvířky, hrajeme si, tvoříme, stolujeme, čteme si pohádky a relaxujeme za
zvuků praskajícího dřeva.

• Prostor je členěn účelně podle činností, které se v něm odehrávají. 
• Všechno zařízení a vybavení je vyrobeno z přírodních materiálů, je zdravotně nezávadné, bezpečné

a estetické (lavice, stoly, židličky), stejně jako  hračky (panenky, kuchyňka, vláčky, kostky, kapla aj.).
• K ukládání pomůcek (výtvarných potřeb, knih, didaktických pomůcek, hraček, hudebních nástrojů

apod. a omyvatelných boxů s náhradním oblečením dětí slouží policový úložný systém. 
• Spacáky a matrace určené k odpočinku dětí po obědě jsou rovněž ukládány na patřičné místo.  
• Přirozené světlo zajišťují troje prosklené dveře a veliká plastiková kopule ve střeše. 
• Ke dveřím jurty jsou přistavěny dvě dřevostavby. 
• V jedné se nachází  separační toaleta pro potřeby dětí. K omytí rukou teplou tekoucí vodou je zde

připravena nerezová varná nádoba s odtokovým kohoutem a k osušení  používáme jednorázové
ručníky umístěné v omyvatelném boxu.

• Druhá dřevostavba slouží jako šatna. Je vybavena lavicemi, háčky a policemi k odkládání svrchního
ošacení, obuvi, holinek a batůžků.

ZAHRADNÍ DOMEK S TERASOU 

Zahradní domek
• Zahradní  domek  o  rozloze  9  m2  je  opatřen  jedním  otevíracím  oknem,  dvěma  okny  pevnými

a polopropustnými dveřmi, čímž je zajištěn dostatek přirozeného světla. Umělé osvětlení zajišťují
solární panely a teplo  kamna Pohody.

• Slouží jako výdejna LMŠ. Je vybaven plynovým sporákem, pracovní  plochou s dřezem, úložným
systémem k ukládání nádobí, várnicí na teplou vodu k omytí rukou, omyvatelných a uzavíratelných
boxů s potravinami a boxu s pracovním oděvem zaměstnanců manipulujících s pokrmy.

• V části domku jsou uloženy pomůcky pro práci s dětmi.

Terasa

• Terasa je přímo napojená na zahradní domek a je rozdělená na obytnou a technickou část. 
• V obytné části probíhá stravování a výchovně vzdělávací denní činnosti.
• Je vybavení dřevěnými stoly a židličkami, nerezovým servírovacím vozíkem a odkládacím regálem.
• K mytí rukou teplou tekoucí vodou slouží nerezová varná nádoba s teplou vodou s kohoutem a k
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osušení jednorázové ručníky v omyvatelném boxu.
• V technické části jsou uloženy předměty zajišťující provoz (úklidové potřeby, koš na použité prádlo,

termobox apod.)

OSVĚTLENÍ
Osvětlení zázemí je zajištěno solárními panely umístěnými na střeše dřevěného domku.

PITNÁ VODA
Na pozemku je umístěn kohout s pitnou vodou.
Tímto  je  zabezpečen  dostatek  pitné  vody  k  pití,  osobní  hygieně,  pro  potřeby  poskytnutí  první  pomoci,
k osvěžení v létě i ke hře dětí. 
K čerpání vody používáme pouze pro tento účel vyčleněné čisté uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálu
určenému pro styk s potravinami. 

HRAČKY, HERNÍ VYBAVENÍ, POMŮCKY 

Děti  ke svým hrám, např.  ve venkovní  kuchyňce,  využívají  téměř celoročně mnohé přírodniny (kaštany,
žaludy, šišky, listy,  klacíky, zeminu a písek aj.).  Hračky, herní vybavení a vzdělávací pomůcky jak ke hře
venku  či  v  jurtě,  jsou  vyrobeny z  přírodních  materiálů.  Svou  jednoduchostí  a  čistotou  tvarů  podporují
v  dětech tvořivost  a  fantazii.  Vzhledem k  heterogenní  skupině dětí  jsou hračky  určené všem věkovým
kategoriím. 

ZAJIŠTĚNÍ OSOBNÍ HYGIENY
K dispozici máme dvě toalety:

• pro dospělé: dřevěné suché WC;
• pro děti: v jurtě; 
• pro děti: „čůraliště“ – venkovní prostor, který lze hygienizovat proudem tekoucí vody.

U obou toalet jsou umístěny nerezové varné nádoby s odtokovým kohoutem sloužící k mytí rukou teplou 
tekoucí vodou a omyvatelné boxy s jednorázovými ručníky.
Další nerezová varná nádoba s odtokovým kohoutem a omyvatelný box s jednorázovými ručníky jsou se 
nacházejí na terase a slouží k mytí rukou tekoucí teplou vodou především před jídlem.

KOMPOST + KOMPOSTÉRY
K odkládání a kompostování odpadu slouží kompostéry a kompost.       

  
ZAHRADA 

• Zahrada se nachází několik minut klidné chůze od areálu ekoškolky na okraji lesoparku Cibulka.
Poskytuje  nám  dostatečnou  úrodu  rybízu,  ostružin,  jablíček  a  švestek  Zde  zahradničíme,
vysazujeme bylinky, sbíráme zahradní plody, které dále zpracováváme. 

• Zázemím je dřevěný zahradní domek, který poskytuje útočiště v případě nepříznivého počasí. 
• Máme v plánu vytvořit zde permakulturní zahrádku s bylinkovou spirálou.

3. 2  ŽIVOTOSPRÁVA

3. 2. 1   Stravování a pitný režim

• Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle spotřebního koše, kterou z části tvoří
biopotraviny. Je dovážena společnosti Gastro Vondráček – zařízení školního stravování s.r.o.. 

• Jíme vždy ve stejnou dobu a máme dostatek času a klidu se najíst. Respektujeme dietetické potřeby
jednotlivých dětí a rovněž jejich chutě. K jídlu nenutíme, pouze vybízíme k ochutnání.  

• Svačiny i oběd zahajujeme průpovědí, s vědomím původu jídla a jeho cesty k nám a podporujeme
tak procítění úcty k němu i jeho zdrojům. Končíme poděkováním za jídlo.          
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• Očisty a úpravy stolů před jídlem a jeho úklidu po jídle se děti rády účastní.
• Pitný režim v průběhu dne je zajištěn pobídkou dětí k napití se ze svých lahví nebo termosek nápoji

připravenými rodiči, které doplňujeme vodou či bylinnými čaji. 

3. 2. 2  Odpolední odpočinek

• Po obědě nastává čas pravidelného odpoledního odpočinku v jurtě. Dbáme na vhodné mikroklima
a dostatek klidu pro relaxaci. 

• Děti odpočívají během četby či vyprávění pohádek a příběhů, nejsou nuceny ke spánku a na toaletu
chodí podle svých osobních potřeb.  

3. 2. 3 Pobyt venku

• Okolní pestré přírodní prostředí nabízí nevyčerpatelné možnosti. Lze je využít k vycházkám, delším
výletům, výpravám za poznáním, hrám, slavnostem a mnoha jiným aktivitám. 

• Při návštěvách stejných míst mají děti možnost zakusit proměny přírody a pozorovat život jejích
obyvatel v rytmu roku. 

• Při volné hře dětem poslouží stromy a keře, nebo nabídka rozmanitých přírodnin. 
• Při pobytu na hřišti v lesoparku Cibulka je stěžejní volná hra na herních prvcích. 
• Rovněž  pro  rozvoj  a  podporu  fyzické  a  psychické  odolnosti  a  zdatnosti  je  pobyt  na  čerstvém

vzduchu velice důležitý, proto, jak již bylo řečeno, chodíme ven za každého počasí. 
• Předpokladem, aby bylo dítě venku spokojené za každého počasí, je vhodné oblečení a obutí. 

3. 3   PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Každodenní, pravidelný pobyt v přírodě přináší řadu pozitiv:                    
• každé dítě má pro sebe dostatek vlastního životního prostoru: volnost a osobní svoboda je vyvážena

nezbytnou mírou omezení, zřetelnými a smysluplnými pravidly;
• nepřetěžování a neurotizování spěchem a chvatem; - podnětné, stále proměnlivé přírodní prostředí

podporující u dětí jeho vnímání;
• motivované učitelky se během své pracovní doby nepřetržitě věnují dětem. Jsou si vědomy, že dítě

své zkušenosti získává pozorováním a napodobováním.                                        
• To  vše  vede  k  utváření  a  prožívání  láskyplné  atmosféry  a  pohody,  která  zajišťuje  klid,  jistotu

a bezpečí malým i velkým.                      
• Pedagogický  styl  nabídkou  činností,  která  odpovídá  mentalitě  a  věkovým  zvláštnostem  dětí

předškolního věku, dětem umožňuje volbu, zda ji přijme, nebo zvolí jinou činnost. 

3. 4  ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

• Důležitým prostředkem vzdělávání je rytmus dne, týdne i roku, přičemž činnosti aktivní a klidové
jsou v rytmu nádechu a výdechu vyvážené. Pravidelný denní rytmus s ustálenými rituály vede děti
bezpečně dnem a plynule převádí z jedné činnosti do druhé. 

• Dopolední i  odpolední edukační proces probíhá především venku, v zimě reagujeme na aktuální
počasí. Odpočinek je realizován v jurtě. 

• Učitelky během něj pružně reagují  na spontánní projevy a vnitřní  motivaci  dětí.  Podporují  jejich
aktivitu a experimentování, dopřávají jim dostatek času i prostoru pro volnou hru. 

• Děti pracují svým tempem individuálně nebo ve skupinách a mají dostatek prostoru dokončovat své
činnosti.        
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3. 4. 1   Provoz LMŠ
Provozní doba: 8:00 – 17:00 
Počet tříd: dvě heterogenní třídy 
Počet  dětí:  30  (při  zařazení  dětí  se  speciálními  potřebami  počet  dětí  ve  třídě  nižší  –  viz.  Vyhláška
o předškolním vzdělávání)       

3. 4. 2   Rytmus dne
Pravidelný  denní  rytmus  s  ustálenými  rituály  vede  děti  bezpečně  dnem.  Důležitý  je  jednotný  postup
veškerého personálu. 

8:00 9:00 pravidelné pracovní a umělecké činnosti, volná hra, úklid

9:00 9:20 ranní kruh + hudebně taneční hry + hygiena

9:20 9:40 svačina, hygiena

9:40 12.15 prstové hry, příprava na pobyt venku mimo areál, návrat do areálu, hygiena

12:15 12:45 oběd  

12:45 12:50 odchody domů

12:50 14:30 hygiena + převlékání, odpočinek – převlékání - úklid jurty

14:30 15:00 úklid po odpočinku, volná hra, odpolední činnosti

15:00 15:30 hygiena, svačina

15:30 17:00 volná hra, odpolední činnosti

    

3. 4. 3   Rytmus týdne
Pravidelný týdenní rytmus s ustálenými rituály vede děti bezpečně jednotlivými dny. Důležitý je jednotný
postup učitelek a veškerého personálu. 

• pondělí (Měsíc) – akvarelové malování
• úterý (Mars) – řemeslné tvoření, poznávací vycházky do okolí, výlety, kultura, exkurze 
• středa (Merkur) - řemeslné tvoření, poznávací vycházky do okolí,
• čtvrtek (Jupiter) – zahradničení na zahrádce
• pátek (Venuše) – péče o zázemí

3. 5  ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Již při zřizování provozu panovala mezi rodiči a pedagožkami shoda v zaměření se směrem k přírodě a péči
o životní prostředí.

• Chod LMŠ zajišťuje šestičlenná pedagogická rada, včetně ředitelky a hospodářky, které se nepřímo
účastní pedagogické praxe.

• Kolektiv je motivovaný, osobnostní zaměření jeho členů koresponduje se záměry LMŠ. Je chápán
jako společenství bez hierarchie, kde každý má svou roli, své zodpovědnosti a dostatek pravomocí. 

• Všichni  zaměstnanci  se  chovají  tak,  aby  byly  hodni  dětské  nápodoby,  mají  etický  přístup  vůči
svěřeným dětem a jejich rodičům a řídí se zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Plně si
uvědomují, že edukace dětí vyžaduje zodpovědný přístup a jsou si vědomi veškerých důsledků svých
činů nejen pro současnost, ale též pro budoucnost.

• Všichni zaměstnanci, včetně hospodářek, se průběžně vzdělávají v rámci DVPP, studovaly či studují
tříleté  studium  waldorfské  pedagogiky  prvního  sedmiletí  při  AWMŠ  a  účastní  se  seminářů
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s tematikou lesní pedagogiky při ALMŠ.
• Ředitelka na vypracování ŠVP spolupracuje s pedagogickou radou. Vytváří ovzduší vzájemné důvěry

a  tolerance,  vyhodnocuje  práci  všech  zaměstnanců,  pozitivně  motivuje  a  podporuje  jejich
vzájemnou spolupráci, sebevzdělávání a seberozvoj. 

• Informační  systém funguje  uvnitř  LMŠ  mezi  zaměstnanci  formou  komunikace  prostřednictvím
emailu,  dvou  sociálních  sítí,  pravidelných  učitelských  rad  a  každodenní  komunikace  mezi
zaměstnanci.  Funguje  navenek  směrem k rodičům formou komunikace  prostřednictvím emailu,
dvou  sociálních  sítí,  pravidelných  rodičovských  schůzek  a  každodenní  komunikace  mezi
zaměstnanci a  rodiči;

• Kontrolní a evaluační činnosti jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro
další práci.  

• Pracovní doba pedagogů je organizována s ohledem na zajištění optimální pedagogické péče o děti. 
• Ředitelka reprezentuje LMŠ ve vnějších záležitostech,

3. 6   SPOLUÚČAST RODIČŮ NA VZDĚLÁVACÍM PROCESU

Respektujeme jedna ze základních potřeb dítěte předškolního věku  - být se svými rodiči. Z toho důvodu
usilujeme o úzkou spolupráci s rodiči a o jejich spoluúčast na chodu LMŠ. Cílem je, aby škola a rodina
nebyly dva oddělené světy. 
Z tohoto důvodu se rodiče: 

• aktivně spolupodílejí při přípravách slavností, kterých se rovněž účastní;    
• podílejí na úpravách prostor LMŠ a zahrady; 
• účastní se dílen pořádaných LMŠ;
• účastní se vzdělávacího procesu;
• přinášejí do vzdělávacího procesu své poznatky a dovednosti;
• pořádají dílničky pro děti i ostatní rodiče;
• účastní pravidelných třídních schůzek, na kterých jsou probírána aktuální pedagogická témata;
• v  případě  zájmu  nebo  edukační  potřeby  vedou  oba  rodiče  a  pedagožky  individuální  rozhovor

o dítěti - jak prospívá, čemu je potřeba věnovat pozornost. Získané informace jsou přísně důvěrné,
pedagožky dodržují diskrétnost, neporušují soukromí rodiny;      

Komunikace s rodiči  probíhá na osobní  úrovni,  telefonicky,  formou komunikace prostřednictvím emailu,
dvou sociálních sítí.

3. 7 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

• V případě, že u dítěte diagnostikujeme nedostatečnost či  oslabení  v některých z oblastí  vývoje,
připravíme na pedagogické radě plán pedagogické podpory (PLPP). 

• Diagnostice  předchází  intenzivní  pozorování,  kterého se,  z  důvodu  vytvoření  uceleného obrazu,
účastní všichni zaměstnanci LMŠ. Cílem je vyrovnání vývoje v deficitních oblastech prostřednictvím
účinných podpůrných opatření stanovených přesnou diagnózou. 

• Plán pedagogické podpory, tedy I. stupeň podpůrných opatření, je vždy vyhotoven písemně a slouží
jako podklad pro systematickou intenzivní a individuální péči o dítě. Obsahuje popis problému dítěte,
určení konkrétních podpůrných aktivit a jejich časový plán.

• S  plánem  pedagogické  podpory  seznámíme  na  společné  schůzce  rodiče  dítěte  a  dohodneme
společný postup dle stupně podpůrných opatření. Někdy postačí zintenzivnit péči v oslabené oblasti
vývoje,  někdy  je  třeba  navštívit  odborníka,  nebo  pedagogicko-psychologickou  poradnu  pro
doporučení další péče, postupů apod.

• Smyslem nastavení podpůrných opatření je nastavit co nejvhodnější péči, pomoc či opatření, které
pomůže dítěti vyrovnat oslabenou oblast.  

• Nejpozději každé 3 měsíce se tento plán vyhodnocuje:
• Pokud se podařilo oslabenou oblast dítěte vyrovnat, PLPP se ukončí.                            
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• Pokud se podařilo zlepšení, PLPP pokračuje dále, dokud nedojde k úplnému vyrovnání.
• Pokud se nepodařilo oslabenou oblast zlepšit, pedagožky o tom informují rodiče a dohodnou další
vhodný postup, např. zmíněnou návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, logopeda či jiného
příslušného odborníka.

• V naší LMŠ věnujeme výchově a vzdělávání dětí velkou pozornost a každý jejich pokrok nás velice
těší, zvlášť v případě, že se dítěti překonat svá omezení. Cílem je pomoci každému dítěti dosáhnout
svého maximálního osobního rozvoje.

3. 8 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

• Pojem  nadané  dítě  nelze  zaměňovat  s  pojmem  „bezproblémové  dítě“.  Právě  z  podstaty
nadprůměrného  nadání  často  vyplývá,  že  s  tímto  dítětem je  více  práce  než  s  jeho  vrstevníky.
Nejenže je výchova těchto dětí náročnější, ale vyžaduje i vytvoření podnětného prostředí. Nadané
děti jsou psychology vnímané jako velmi společenské, klidné, sebejisté a vcelku ochotné, ale také
jako tvrdohlavé a uzavřené. 

• Poměrně častá je vývojová nevyrovnanost.
• Nadané  děti  objevujeme pozorováním.  Po  diagnostice  vytvoříme  individuální  vzdělávací  plán.

Využitím oblastí nadání podpoříme oblasti oslabené pro rovnoměrný vývoj.
- Kreativní - bohatá fantazie a představivost ,,pohrávání“ si s různými nápady
- Sociální - vstřícnost, empatie, nezávislost, dobrá sociabilita, věcné otázky
- Intelektová - výborná paměť, pozornost, čtení, vytváření matematických úloh,
- Specifická - vytrvalost, smysl pro rytmus, hra na hudební nástroj
- Řeč - bohatá slovní zásoba, reprodukování příběhu, umění naslouchat
- Jemná a hrubá motorika – časný zájem o kreslení, opis slova, obratnost, koordinace

• Úkolem LMŠ je potřeba dát nadaným dětem příležitost rozvinout své nadání adekvátně jejich věku,
schopnostem a dovednostem. 

3. 9   PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

Dvouleté děti mají silnější potřebu vazby na dospělou osobu, učitelka se stává zástupcem rodiče. V případě
přijetí je potřeba jim zajistit:

• bezpečné prostředí, vztahy a hračky; teplo; jednu pečovatelskou osobu; 
• učí se hrou, nápodobou, situačním učením a vlastním prožitkem, pravidelnými rituály;
• pozornost udrží kratší dobu, Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj a podporu sebeobsluhy.

3. 10   ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ DĚTÍ

3. 10. 1   Ochrana zdraví a bezpečí dětí při pobytu v areálu LMŠ
Děti  jsou  od  prvních  dní  vedeny  k  bezpečnému  pohybu  ve  všech  prostorách  LMŠ  a  správnému
a bezpečnému používání všech pomůcek. 

3. 10. 2   Ochrana zdraví a bezpečí dětí při pobytu venku
• Před každým pobytem v prostorách ekoškolky jsou děti náležitě poučeny o to způsobu, jak používat

herní prvky, na kterém území je možné se pohybovat. Činíme tak také v průběhu činností a her. Pro
zvýšení bezpečnosti může jeden zaměstnanec pečovat maximálně  o 12 dětí.

• Před každou vycházkou do okolí školy jsou děti náležitě poučeny o tom, jak je potřeba chovat se na
chodníku, jít podél komunikace, jak přecházet bezpečně vozovku. Dále jsou děti poučeny o tom, jak
se chovat při pobytu v lesoparku. Činíme tak také v průběhu činností a her. Pro zvýšení bezpečnosti
může jeden zaměstnanec pečovat maximálně o 10 dětí.   

• Před každým výletem, při němž je nutné použít hromadnou dopravu, jsou děti náležitě poučeny, jak
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se chovat v dopravním prostředku, jak se chovat v dopravním provozu (při přecházení silnice, při
čekání na dopravní prostředek, jít podél komunikace atd.). Činíme tak také v průběhu výletu. 

• Pro zvýšení bezpečnosti může jeden zaměstnanec pečovat maximálně o 7 dětí.

4   ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání  je  uskutečňováno  především  venku  –  v  areálu  LMŠ,  na  nedaleké  zahrádce  a  v  blízkém
lesoparku. 
Veškeré  činnosti,  které  jsou  v  našem  zařízení  uskutečňovány,  vycházejí  v  vývojových  potřeb   dětí
předškolního věku a směřují k jejich rovnoměrnému vývoji fyzickému, psychickému a kognitivnímu, rozvíjejí
jemnou  motoriku,  podporují  fantazii.  Děti  jsou  vedeny  k  samostatnosti  a  zároveň  ke  schopnosti
spolupracovat ve společenství. 
Jak je známo, kognitivní  a  psychický rozvoj  dětí  předškolního věku přímo souvisí  s rozvojem fyzických
schopností a dovedností.
S  narůstajícími  tělesnými  schopnostmi  a  dovednostmi  je  posilována  sebedůvěra  a  samostatnost
jednotlivých dětí a touha poznávat a učit se dalším dovednostem a poznatkům. Veškeré činnosti rozvíjejí
jemnou motoriku, podporují rozvoj rozumových schopností, podporují fantazii. 
Celodenní  vzdělávací  program  je  propojen  zpěvem.  Jednotlivé  aktivity  rytmicky  plynou  v  pravidelném
denním rytmu.  
Obsahem každého dne v LMŠ jsou následující činnosti:

Volná hra 
Volná hra probíhá především v přírodě – děti využívají přírodnin, herních prvků a prostředí k tvoření a hrám
a experimentování většinou v malých skupinkách. Do jejich hry je ze strany dospělých zasáhnuto pouze
v případě nebezpečí či rozšíření vzdělávacích možností na základě činností dětí.

Řemeslné a umělecké činnosti - podle charakteru více či méně řízené činnosti: 
• práce s náčiním a nářadím – jehla, filcovací jehla, nůžky, kladivo, brusný papír, pilka, pilník, kleště,

sekyrka aj.;
• práce s přírodninami;
• práce s přírodními materiály: ovčí rouno, filc, bavlněné látky, papír;
• práce se dřevem;
• malování;
• modelování;
• péče o životní prostor;
• pobyt v přírodě; 

Řízené činnosti 
• taneční a rytmizující činnosti za doprovodu zpěvu, rytmických říkadel, Orffových nástrojů 
• prstové hry – podpora propojení levé a pravé hemisféry mozku, rozvoj paměti;

Každodenní  vzdělávací  obsah  je  doplňován  aktivitami,  které  souvisí  se  vzdělávacími  cíli  v  jednotlivých
obdobích:

• návštěva kulturních akcí: divadelní představení, výstavy;
• exkurze do dílen a chráněných dílen; výroba keramiky, sešitů aj.
• výlety na památná místa, .
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4. 1   VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY A TŘÍD

Provozní doba je od 8.00 – do 17.00 hod.
Lesní mateřská škola Ekoškolka Vidoule poskytuje výchovu a vzdělávání dětem od 3 let a 6 měsíců do 7 let.
Je zřízena pro 30 dětí ve dvou skupinách (třídách):
1. skupina (třída) -  14 dětí na den ve věku od 3 let a šesti měsíců do 4 let a šesti měsíců,
2. skupina (třída) – 16 dětí na den ve věku 4 let a 7 měsíců do sedmi let. 
Každá skupina má své dvě stabilní průvodkyně.

Zvláštní péči věnujeme dětem v posledním roce předškolní docházky. 

• Děti dostávají praktické úkoly vycházející ze skutečného života, v našem případě ze života LMŠ. 

• Stěžejním  úkolem  je  závěrečná  práce  -  tkaní  vlněné  tašky.  Dítě  se  pět  měsíců  pravidelně
a systematicky věnuje cílené činnosti, která ústí v hotový výrobek. 

• Během práce dochází k rozvoji rozumových schopností, manuální zručnosti a podpoře trpělivosti,
vytrvalosti,  systematičnosti,  schopnosti  rozdělit  si  a  naplánovat  práci.  Je  utvářeno  estetické
vnímání a emocionální vyrovnanost.

4. 2   PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

Podle aktuální kapacity je možné dítě přijmout též v průběhu školního roku. 
• Přijímáme děti od 3 do 7 let.
• Přijetí předchází předem dohodnutý osobní rozhovor mezi rodiči a ředitelkou ekoškolky o potřebách

rodiny a provozu ekoškolky. 
• Před  nástupem  dítěte  odevzdávají  rodiče  ředitelce  či  zástupkyni  ekoškolky  vyplněné  přijímací

formuláře. Ty obdrží rodiče během přijímacího pohovoru nebo elektronicky. Vyplněné formuláře je
potřeba odevzdat ředitelce či její zástupkyni v listinné podobě před nástupem dítěte ke vzdělávání. 

Přijímací kritéria
• sourozenec v naší LMŠ;
• soulad výchovných ideí a postupů rodiny a ekoškolky; 
• bydliště;
• věk. 

4. 3  ADAPTAČNÍ PROCES

Při zahájení docházky dítěte do LMŠ nabízíme rodičům individuální adaptační režim dle potřeb dítěte. 
Začátek docházky do školy je pro dítě velkou změnou a přináší s sebou spoustu pocitů a zážitků, se kterými 
se musí malý školáček vyrovnat.

• Při nástupu mohou rodiče zůstat s dítětem v prostředí LMŠ, budou mu oporou a dají mu pocit 
bezpečí, na délce pobytu se domluví s třídní učitelkou. 

• Pokud to lze, volí rodiče z počátku kratší pobyt. 
• Rodiče můžou dát dítěti do školky oblíbenou hračku. 
• Rodiče jsou mostem mezi dítětem a školkou.
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5   CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
                                                                                                                   
Výchova a vzdělávání se může řídit pouze tím, co žije v dítěti samotném.

„Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je
tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou
(kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života,
které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém), a zároveň i ty, které ho v budoucnu
nevyhnutelně očekávají. Instituce poskytující předškolní vzdělávání, resp. jejich pedagogové, by proto měli
sledovat při své práci tyto rámcové cíle: 
1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 
2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
Tyto  rámcové  cíle  ve  svém  celku  vyjadřují  základní  orientaci  předškolního  vzdělávání  a  stejně  tak
i každodenní práce pedagoga.“ (RVP PV, 3.3.1. Rámcové cíle)

• Rámcovým programem stanovené obecné cíle naplňuje waldorfská pedagogika celým svým pojetím
tak, že vytváří vhodné podmínky a volí nejoptimálnější prostředky pro jejich splnění. 

• Při pobytu v přírodě čerpáme ze zkušeností a poznatků lesních školek. 
• Vzdělávací program je rozdělen do deseti na sebe navazujících integrovaných bloků, které kopírují

rytmus roku, jeho aktuální projevy v přírodě. Každý z nich je završen slavností vycházejících jak
z procesů  v přírodě,  tak  z tradic  našeho  kulturního  prostředí.  Slavení  tradičních  svátků  má  při
výchově  své  místo  –  seznamuje  se  životem našich  předků  a  poskytuje  tak  kontinuitu  vědomí
s předchozími generacemi, usnadňuje uchopení symbolů a obrazů náležejících k naší kultuře.

• K naplňování hodnot trvale udržitelného rozvoje jsou děti vedeny příkladem dospělých pečujících
osob k rozvoji a podpoře jednání vedoucímu k šetrnému zacházení se zdroji. 

• Cílem není naučit, ale podnítit zájem chtít se učit, touhu po vědění.

5. 1   VZDĚLÁVACÍ PRINCIPY WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Waldorfská pedagogika je desetiletími osvědčená vzdělávací metoda, která svým komplexním pojetím dítěte
a světa, jímž je obklopeno, dbá o všestranný, harmonický vývoj a rozvoj fyzických, psychických a volních
stránek  dětské  osobnosti  s  důrazem  na  citovou  a  morální  oblast.  Tímto  je  dítě  připravováno  pro
plnohodnotný a duševně vyrovnaný budoucí život. Metodickým a didaktickým přístupem, jež plně respektuje
vývojové potřeby a zvláštnosti  předškolního věku.  a vzdělávacími prostředky, jimiž disponuje,  umožňuje
dítěti v dnešní uspěchané, poněkud povrchní a hlučné době, uprostřed technických vymožeností, prožívat
smysluplné dětství, vnímat život a svět v jeho pestrosti a bohatosti, porozumět mu v jeho kontinuitě.   
Z tohoto pojetí vychází naše dlouhodobé záměry:

• vytváření bezpečného a láskyplného prostředí, které plností podnětů napomáhá rozvoji tvořivosti
a trvalé životní radosti;  

• šťastné,  všestranně rozvinuté a zvídavé dítě,  které vrůstá do života ve společenství - s láskou,
respektem a úctou k veškerému životu na Zemi;

• výchova generace, která rozumí souvislostem bytí, chápe nutnost rovnováhy mezi světem techniky
a přírody;

• působení na dospělé v oblasti sebevýchovy;
• působení na veřejnost v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, jakožto tvůrců příští podoby

Waldorfská pedagogika používá ve svém vzdělávání několik základních metod:
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5. 1.  1  Rytmus a řád

• Rytmus a řád provázejí  člověka a lidstvo od samého počátku jeho existence. Stejně jako dávnému
člověku i malému dítěti umožňuje existující řád věcí základní orientaci v prožívání času a souvislostí
jevů. Rytmus je projevem tohoto řádu. S rytmem se setkáváme již v prenatálním období - dítě vnímá
rytmus matčina  dechu,  tepu matčina  srdce,  rytmický  proud řeči  apod.  Rytmus náleží  k  fyzické
existenci člověka, k fungování jeho tělesné i duševní složky (nádech – výdech, spánek – bdění, tep
srdce, chůze, akce – reakce v oblasti vzájemné komunikace), souvisí  životními podmínkami (den -
noc, příliv – odliv, zrození – smrt, koloběh roku, koloběh vody, fáze měsíce).  

• Z hlediska organizace je život v MŠ podmíněn pevným rytmem roku, týdne a dne.           
• Dítě předškolního věku má přirozenou potřebu rytmu: spánek - bdění, klid – aktivita, opakování

zvuku, rytmu, pohybu. Z tohoto důvodu je důležité rytmické rozložení činností během dne, týdne,
měsíce i roku. Dítě v prvním sedmiletí prožíváním existence a platnosti řádu věcí, jejich rytmického
proměňování a vzájemného podmiňování, získává celoživotní pocit, že všechno má své místo, smysl
a účel. Pravidelný rytmus a řád působí léčivě jak na fyzické tělo, tak na psychiku dítěte. 

• V MŠ dbáme na dodržování dohodnutých pravidel. Našim cílem je, aby motivací k  jejich dodržování
nebyl  strach  z  autority  a  podřízenost,  ale  pochopení  a  přijmutí  jejich smyslu.  Aby  jednání  dětí
vycházelo  z  vnitřního  popudu.  Dětem  poskytujeme  dostatek  volnosti,  která  je  vyvážena
zodpovědností a řádem. 

5. 1. 2  Výchova ke svobodě

• Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat a ve svobodě propustit (Rudolf Steiner) Nehovoříme o takové
svobodě, ve které se děti bezhraničně rozplynou a dělají si, čeho se jim zachce. Máme na mysli
vnitřní svobodu, která se rodí poznáváním hranic a mezí.  Rytmus a řád vymezuje dítěti  přesné
hranice v jeho každodenních činnostech a hrách, a tím se mu dostává prostor  vnitřní svobody.
Vnitřní svobodu podporujeme vědomím, že svět je dobrý. V dítěti je pro budoucnost vybudováván
smysl vlastní existence na světě, síla a životní entuziasmus. 

• Resilience – psychická odolnost Jednou z důležitých vlastností osobnosti je její resilience (odolnost,
houževnatost,  nezlomnost)  v  těžkých  životních  situacích.  Pro  formování  psychické  odolnosti
v dospělém věku je potřeba v dětství vycházet z roviny bezpodmínečné lásky (dítě prožívá život
s jistotu, že je chtěné) a dále pak vytvořit podmínky: Já, dítě,  se musím v prvních letech života
aktivně účastnit okolního života. Já, dítě, musím světu rozumět, protože svět ke mně promlouvá.
Svět, ve kterém žiji, má svou logiku a kontinuitu, je zřetelný, pochopitelný a uchopitelný. Já, dítě,
potřebuji prožít zážitek, že to, co se kolem mne děje, je smysluplné, co dělám já je smysluplné, můj
život je smysluplný.

5. 1. 3  Výchova začíná vztahem

• Naše životy jsou definovány nejrůznějšími vztahy: k lidem, k věcem, k domovu, k okolí, k přírodě, ke
světu... Kvalita prožívaných vztahů ovlivňuje kvalitu našeho života – spokojenost, zdraví, pohled na
dění kolem nás.  

• Navázání a vytvoření vztahu je umožněno setkáním. Kvalitu každého setkání můžeme ovlivnit a ono
ovlivňuje nás.  

• Navázání  vztahu  s  dítětem nám napomáhá  respektovat  jeho  individualitu  a  vývojová  specifika,
umožňuje rozvíjet jeho přirozené nadání. 

5. 1. 4  Požadavek autenticity

K činnostem, které učitelka dítěti předkládá, má osobní vztah. Jinak se stává nedůvěryhodným a dítě je
tímto duševně frustrováno. Autentický vychovatel poskytuje dítěti svobodu – ve svých postojích je pevný, ne
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však dogmatický.

5. 1. 5  Požadavek opravdového světa

Prostředí tvořené přírodními materiály a vykonávání smysluplných činností umožňuje dítěti otevřít se světu
a přijímat jej v jeho úplnosti. 
Vytváříme vlídné, zdravé prostředí bohaté na podněty, které zachová a podpoří dětskou vrozenou tvořivost,
odvahu zkoumat, zkoušet a vymýšlet různé možnosti tvoření a vnímat svět a život v jeho souvislostech. 
Uměleckými  činnostmi  a  předkládáním  pravých  obrazů  probouzíme  živé  myšlení,  vůli  vedoucí
k zodpovědnosti a vlastní tvůrčí realizaci.
Děti se spolupodílejí na péči a tvorbě prostředí a života v MŠ a jejím blízkém okolí. 
Děti vykonávají všechny činnosti s učitelkou – pečují o zahradu, o květiny, pečou chleba, uklízejí,
šijí atd. 

5. 1. 6  Svět je dobrý

• Základním naladěním dítěte v tomto období je důvěra, že svět je dobrý. S tímto pocitem přichází dítě
na svět a je mu plně oddáno. 

• Tato  prvotní  důvěra  je  prostřednictvím  zážitků  a  zkušeností  v  pozdějším  věku  proměněna  v
sebedůvěru.  

• Situace, zážitky a obrazy neúměrné věku dítěte mohou rodící se sebedůvěru poškodit. Vyvolávají
pocity úzkosti, nejistoty a strachu přetrvávající mnohdy až do dospělosti. 

• Neúměrný tlak na rozumové schopnosti dítěte může v tomto věku způsobit nevratné škody. 

5 1. 7   Péče o smysly

Waldorfská pedagogika hovoří o dvanácti smyslech:
• spodní  smysly,  tzv.  neuvědomělé  volní  smysly:  hmat,  smysl  pro  život,  smysl  pro  rovnováhu,

pohybový smysl - tyto smysly souvisí  s rozvojem fyzického těla v prvním sedmiletí  -  vhodným
působením na tyto smysly a jejich rozvojem  se nepřímým způsobem rozvíjí "vnitřní" vůle; 

• obličejové smysly: čich, chuť, zrak, smysl pro teplo - tyto smysly bezprostředně vnímají svět, který
k nám přichází zvenčí;

• sociální smysly: sluch, smysl pro řeč, myšlenkový smysl, smysl pro Já druhého - tyto smysly silně
souvisí s rozvojem smyslů spodních - pokud se dítěti  nedostane v prvním sedmiletí  uspokojení
základních potřeb, které umožní plný rozvoj spodních smyslů (bezpodmínečné přijetí, láska, rytmus,
řád atd.), pak také jeho sociální smysly nemohou být dostatečně rozvinuty;

• Prostřednictvím rozvoje spodních smyslů: hmatu, smyslu pro život, smyslu pro rovnováhu, smyslu
pro pohyb - spontánním i  řízeným uchopování světa pozorováním, nasloucháním, ohmatáváním,
ochutnáváním a očicháváním živé i  neživé přírody dochází  k poznávání světa a uvědomování si
vlastního těla. 

5. 2   VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

V prvních letech se tvoří a rozvíjí praktická inteligence pouze praktickými činnostmi.

5. 2. 1  Malování

Akvarel: Při  malování  vycházíme  z  principů  arteterapie  –  používáme  velmi  jemné  pastelové  odstíny
základních barev. Děti se s nimi seznamují, pozorují, jak se jedna barva setkává s druhou, ohraničuje ji nebo
se s ní spojuje, jak vznikají nové barvy, nové formy. Nezobrazujeme konkrétní předměty. Děti svou fantazií
dávají obrázkům konkrétní obsah. Tak dítě vyvíjí obdivuhodné intuitivní umění kladení barev. Malování tímto
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způsobem nevede k soutěživosti  nebo k  obkreslování.  Je  psychologickým lékem na vyrovnávání  napětí
a únavy z jednostrannosti.
Voskový bloček: Při malování používáme širokou plochu voskového bločku. Děti vrství barvy na sebe   a vidí,
jak se jednotlivé odstíny mění. Jde především o hru s barvou.  
Kreslení: Při  kreslení  používáme  silné  voskové  pastely,  předškoláci  používají  silné  pastelky.  bločky,
s  nimiž  vytvářejí  širokou,  měkkou  stopou  na  velkém formátu.  Dětské  práce  nehodnotíme  a  zpravidla
nevystavujeme, jde  o tvoření pro potěšení a umělecké vyjadřování prožitků.
Při malbě a kresbě vycházíme z Nauky o barvách J. W. Goethe a nepoužíváme černou a bílou.

5. 2. 2  Modelování

Základním  materiálem  při  modelování  je  včelí  vosk.  Máme  několik  způsobů  práce:
A) modelování za studena – tato metoda vyžaduje velkou sílu a trpělivost, neboť je mnohem tvrdší než
modelína.  Po  změknutí  materiál  pořádně  propracujeme  a  modelujeme  nejprve  řízeným  způsobem  –
zakoušíme schopnost metamorfózy, nastává volná tvorba;                     
B) modelování za tepla: vosk je rozehřát v troubě. Materiál rovněž pořádně propracujeme a dále pracujeme
jako u předchozí metody. Modelování voskovými plátky: používáme na velice jemné práce – kytičky, ovoce,
zelenina atd.

5. 2. 3  Práce s potravinou

Ráno děti na ručním mlýnku namelou obilí.  Čerstvou mouku použijeme k doplnění  mouky kupované. Po
přípravách (čištění  stolů,  mytí rukou, uvazování zástěrek) děti  usednou na místa.  Učitelka zadělá těsto,
které vypracuje, kousky rozdá dětem a ty hnětou za doprovodu písní nebo říkadel. Potom se všechny kousky
spojí v jeden chléb “přátelství“, dá se vykynout. Po vykynutí se ještě jednou promne, opět nechá vykynout
a dá péct. Děti zažívají s kontinuitou vzniku chleba.  Svými smysly zakoušejí působení elementů: slunce,
voda, země, vzduch.

5. 2. 4  Práce s přírodními materiály

Děti se při těchto činnostech seznamují se světem přírody. S říší minerální při skládání kamenných  mandal
nebo mozaik S říší  rostlinnou při  zpracovávání rozličných plodů a přírodnin.  S říší  rostlinnou při  práci
s ovčím rounem, s vlnou nebo filcem.

5. 2. 5  Pohybová výchova

Rytmické části - každodenní pravidelný všestranný pohyb pro podporu a rozvoj jemné i hrubé motoriky.
Prstové hry - každodenní pravidelné cvičení pro podporu a rozvoj jemné motoriky.                            
Každodenní pohyb v přírodě na čerstvém vzduchu za každého počasí: 

• delší vycházky do lesoparku Cibulka; 
• volná hra na zahradě (možnost lezení po stromech, využívání přírodních herních prvků - klády,

pařezy - a vybudovaných herních prvků - klouzačka, nakloněná rovina, houpačka); 
• dostatek času i prostoru na volnou hru;
• děti jsou vedeny k bezpečné hře a bezpečnému používání herních prvků vzhledem k sobě, ale též

k druhým;
• přijímání zodpovědnosti sama za sebe - dítě se seznamuje s tím, co je potřeba vzít si s sebou na

delší procházku, jak se vhodně obléknout a obout do různého počasí;
• respekt k individuálnímu vývojovému tempu.

16



5. 2. 6  Zpěv a hra na nástroje

Zpěv  není  samostatnou  řízenou  činností.  Zpíváme  při  každé  příležitosti,  zpěv  doprovází  pracovní
i umělecké činnosti, pohádky atd. Hra na nástroje z Orffovy hudební školy nám zpestřuje rytmické části.
Pomáhá nám pracovat se smysly a dává možnost zažít vzájemné naslouchání si.   

5. 2. 7  Pohádka
Čas  pro  pohádku  je  velice  důležitá  část  dne.  Vyprávíme,  čteme  či  dramaticky  zpracováváme  pohádky
k období, které prožíváme nejméně jeden týden. Dítě tak má možnost prožít nastolené obrazy a navázat
s příběhem vztah. Prostřednictvím pohádky jsou dětem sdělovány morální hodnoty života ve společenství,
je rozvíjena a podporována fantazie. Dítě vnímá skutečné obrazy na pozadí pohádkových příběhů.

5. 2. 8  Environmentální výchova
Prostor okolo nás je plný živých bytostí a tvorů – někteří jsou našemu zraku viditelní a jiní ne. Když něco
nevidíme,  neznamená  to,  že  to  není.  Ono  to  je,  ovšem  za  hranicemi  našeho  „omezeného“   vnímání.
Potřebujeme se v našem životním prostoru cítit dobře, jistě a doma … umožňujeme to sobě  a  ostatním tím,
že o sebe a o své blízké okolí  pečujeme.  Nemusíme chodit  ani  jezdit  daleko, dělat záchranné akce na
druhém konci světa - každý může svou měrou přispět tam, kde je.
My to děláme takto: 

• třídíme odpad a odnášíme jej do třídících kontejnerů; 
• sbíráme odpadky na zahradě i v místech, kde si hrajeme - na zem, trávu, chodník odpadky nepatří –

máme popelnice, koše, případně kapsy;
• stromy, rostliny a zvířata jsou živé bytosti – chováme k nim úctu a ochraňujeme je;
• ukládáme věci tam, kam patří, vytíráme prach;
• vyprávíme si o matičce Zemi;
• vyprávíme si příběhy a pohádky, které jsou plné obrazů - od kosmologie přes souvztažnosti; 
• v přírodě a sahají až k mezilidským vztahům;
• vyprávíme si a výtvarně akvarelem zpracováváme představy o světech kolem nás; 
• poznávají, jak je důležité o prostor okolo sebe pečovat;
• děti se seznámují s činností a vlivem člověka na okolí;
• děti procíťují sounáležitost s celým světem - lidé, zvířata, rostliny - všichni na světě dýcháme stejný

vzduch, máme společné Slunce, Měsíc, hvězdy, potřebujeme potravu a vodu; 
• v dětech je probouzeno vnímání sebe sama jako nedílnou součástí celku -  každý z nás je na světě

důležitý,  že každý z nás může dělat pro svět mnoho dobrého - tím, že pečuje o sebe, své věci
a okolí;

• v dětech je probouzena zodpovědnost za svět - jaké po sobě zanecháváme stopy?  
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6   VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

6. 1  DÍTĚ A JEHO TĚLO 

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový
vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní
kulturu,  podporovat  rozvoj  jeho  pohybových  i  manipulačních  dovedností,  učit  je  sebeobslužným
dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.“ 
(RVP PV,  5.1. Dítě a jeho tělo).

V  prvním  sedmiletí  jsou  životní  síly  dítěte  využívány  pro  tvorbu  zdravého  fyzického  těla  s  potřebnou
orgánovou organizací. K tomu napomáhají pravidelné rituály a rytmus, vyvážená strava, dostatek pohybu na
čerstvém vzduchu a nepřetěžování v rozumové oblasti. 

• Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky.
• Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
• Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.   
• Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 
• Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti.
• Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody

prostředí.
• Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.
• Uvědomění si vlastního těla. 

6. 2  DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou
zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle,
stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj
jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je  v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři
„podoblasti“:  Jazyk a řeč, Poznávací  schopnosti  a funkce, představivost a fantazie,  myšlenkové operace,
Sebepojetí, city a vůle.“ 
(RVR PV, 5.2. Dítě a jeho psychika).

6. 2. 1  Jazyk a řeč

Vývoj řeči ovlivňuje vývoj myšlení. 
• Rozvoj  řečových  schopností  a  jazykových  dovedností  receptivních  (vnímání,  naslouchání,

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). 
• Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu. 
• Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou

podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). 

6. 2. 2  Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dítě prostřednictvím svých smyslů uchopuje a poznává svět. Na základě osobních zkušeností vytváří vlastní
i  obecné pojmy a návyky.  Vlastním pozorováním dějů  v  přírodě získávají  poznatky  o světě,  který nás
obklopuje,  o  životě,  jehož  jsme  součástí,  vnímají  zákonitosti  přírody  a  vesmíru,  plynutí  času.  Veškeré
činnosti,  jejich metodika,  dostatek času pro  volnou hru a zdravé prostředí  bohaté na podněty zachová
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a  podporuje  dětskou  vrozenou  tvořivost,  odvahu  zkoumat,  zkoušet  a  vymýšlet  různé  možnosti  tvoření
a vnímat svět a život v jeho souvislostech. 

• Rozvoj,  zpřesňování  a  kultivace smyslového vnímání,  přechod od konkrétně názorného myšlení
k  myšlení  slovně-logickému (pojmovému),  rozvoj  paměti  a  pozornosti,  přechod  od  bezděčných
forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie;  

• Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)           
• Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
• Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, rozvoj zájmu o učení            
• Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)  
• Vytváření základů pro práci s informacemi a jejich praktické aplikaci           
• Činnosti  zasvěcující  dítě  do  časových  pojmů  a  vztahů  souvisejících  s  denním řádem,  běžnými

proměnami a vývojem a přibližující dítěti  přirozené časové i  logické posloupnosti dějů,  příběhů,
událostí apod. 

6. 2. 3  Sebepojetí, city, vůle

Výchova ke svobodě prostřednictvím poznávání a zakoušení hranic a mezí a zkušeností, že svět je dobré
místo k životu. S tímto vědomím dáváme dětem do budoucna smysl vlastní existence na světě, sílu a energii
k životu. 
Základním naladěním dítěte v tomto období je důvěra, že svět je dobrý. S tímto pocitem přichází dítě na svět
a  je  mu  plně  oddáno.  Tato  prvotní  důvěra  je  prostřednictvím  zážitků  a  zkušeností  v  pozdějším  věku
proměněna v sebedůvěru.   
Pobyt v přírodě, umělecké tvoření, poslech příběhů a pohádek, lidové písně, říkadla, to vše jsou zážitky,
které v dětech vyvolávají hluboké prožitky a vedou k citovému rozvoji. 
Vzory hodné nápodoby, s citem a vkusem utvářené a udržované prostředí, pevný rytmus a řád věcí jsou
základem vnitřní jistoty dítěte, smyslu pro pořádek. Působí na volní stránku dítěte.  

• Posilování přirozených poznávacích citů. 
• Získávání relativní citové samostatnosti. 
• Rozvoj schopností a dovedností citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat. 
• Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti). 
• Rozvoj schopnosti sebeovládání. 
• Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. 
• Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. 
• Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 

6. 3  DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

„Záměrem  vzdělávacího  úsilí  pedagoga  v  interpersonální  oblasti  je  podporovat  utváření  vztahů  dítěte
k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat
pohodu těchto vztahů.“  (RVP PV, 5.3. Dítě a ten druhý)

• Osvojování  si  elementárních  poznatků,  schopností  a  dovedností  důležitých  pro  navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. 

• Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. 
• Poznávání a prožívání pravidel platných pro život ve společenství, v přírodě.
• Přijímání  zodpovědnosti  za  své činy -  dítě  se samo rozhoduje,  jak  se bude chovat  k  sobě a  k

okolnímu světu - každý čin má své důsledky – záleží, je-li dobrý nebo ne.
• Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému. 

Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,   v dětské
herní skupině apod.). 
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• Vytváření  prosociálních  postojů  (rozvoj  sociální  citlivosti,  tolerance,  respektu,  přizpůsobivosti
apod.). 

• Rozvoj kooperativních dovedností. 
• Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. 

6. 4  DÍTĚ A SPOLEČNOST

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti soc. - kult. je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do
pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa mat. i duch. hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti
osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské
pohody ve svém sociálním prostředí.“                                      
(RVP PV, 5.4. Dítě a společnost)

• Podporujeme  přátelské  vztahy  mezi  dětmi,  vedeme  je  ke  vzájemné  spolupráci,  pocitům
sounáležitosti.  

• Poznávání  pravidel  společenského  soužití  a  jejich  spoluvytváření  v  rámci  přirozeného
sociokulturního  prostředí,  porozumění  základním projevům  neverbální  komunikace  obvyklým  v
tomto prostředí. 

• Rozvoj  schopnosti  žít  ve  společenství  ostatních lidí  (spolupracovat,  spolupodílet  se),  přináležet
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty
v tomto společenství uznávané. 

• Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
• Po celý týden trávíme čas ve velké skupině - děti, učitelky - pobyt ve velkém společenství vyžaduje

umění komunikace, dodržování pravidel stanovených si skupinou na danou dobu a jejich dodržování,
dospělí jsou dětem vzorem.

• Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti
projevovat  se  autenticky,  chovat  se  autonomně,  prosociálně  a  aktivně  se  přizpůsobovat
společenskému prostředí a zvládat jeho změny. 

• Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. 
• Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž

dítě žije. 
• Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností. 
• Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj

dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. 
• Rozvoj společenského i estetického vkusu. 

6. 5  DÍTĚ A JEHO SVĚT

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí
o okolním světě a jeho dění,  o vlivu člověka na životní prostředí  – počínaje nejbližším okolím a konče
globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit  elementární  základy pro otevřený a odpovědný
postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.“  (RVP PV, 5.5. Dítě a jeho svět)

Klademe si otázky: „Jaké jsou dopady lidské činnosti? Co vše nám přirozený svět dává? Bez čeho by nikdo
z nás nemohl na Zemi žít?“ Uvědomujeme si a prožíváním sebe sama jako součást zemského a kosmického
celku. 

• Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu. 
• Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. 
• Poznávání jiných kultur. 
• Pochopení,  že změny způsobené lidskou činností  mohou prostředí  chránit  a  zlepšovat,  ale také
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poškozovat a ničit. 
• Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při

spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy. 
• Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. 
• Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. 
• Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi. 

7   VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  

Vzdělávací obsah je koncipován tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte a byl tak prostředkem k dosažení
stanovených cílů.
Je rozdělen do deseti na sebe navazujících integrovaných bloků shodujících se s rytmem roku. Prožíváme
jej všemi smysly prostřednictvím aktuálního dění v přírodě. Každé období je završeno svátkem či slavností
vycházejících  jak  z procesů  v přírodě,  tak  z tradičně  vnímaných  slavností  našeho  kulturního  prostředí.
Oslavy tradičních svátků mají při výchově své místo - je důležité pro pěstování určitých zvyků, uchopení
symbolů a obrazů. Slavnosti je potřeba prožívat s plnou vnitřní účastí. Vzdělávací obsah 10 integrovaných
bloků je koncipován dle charakteristiky daného období.

Září   –   Svatováclavské období  

Říjen   –   Michaelské období 

Listopad   –   Martinské období 

Prosinec   –   Adventní a vánoční období 

Leden   –   Tříkrálové období 

Únor   –   Hromnice a Masopust 

Březen   –   Jarní období – vynášení Morany

Duben   –   Velikonoční období, Slavnost setí semínka 

Květen   –   Čištění studánek, Svatodušní období a Letnice

Červen   –   Svatojánské období

21



ZÁŘÍ – OSLAVA HOJNOSTI ZEMĚ

Nálada konce léta. Završení růstového cyklu plodnosti v přírodě se zrcadlí v činnosti – vymílání zrna, mletí
mouky, pečení chleba, lisování šťávy z vinných hroznů. Matičce Zemi děkujeme za úrodu, která nám pomůže
překonat  dlouhé  období  podzimu  a  zimy.  Vychutnáváme  poslední  sluneční  paprsky,  zklidňujeme  se  a
navracíme do nitra duše.
Období vrcholí slavností Hojnosti Země. Krájíme zeleninu na polévku, kterou vaříme v kotlíku nad ohněm,
lisujeme vinno šťávu, stoly zdobíme plody matky Země – ovocem, zeleninou, obilninami. Když jsou přípravy
slavnosti dokončeny, zahájíme písní oslavující Zemi, zahrajeme divadlo s tematikou úrody, zazpíváme si
tematické písničky a na závěr se usadíme ke stolům a ochutnáváme připravené plody a uvařenou polévku.
Období adaptace dětí na prostředí LMŠ.

Vzdělávací cíle:
I.
- rozvoj hrubé i jemné motoriky  
- vnímání dění v přírodě všemi smysly
- rozvoj věku přiměřených praktických dovedností
II.
- rozvoj komunikativních dovedností
- rozvoj tvořivosti
- rozvoj schopnosti používat verbální i neverbální formy sdělování
- rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
- napomáhání získání relativní citové samostatnosti
III. 
- seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
- rozvíjení kooperativních dovedností
IV. 
- rozvíjení schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí
- rozvíjení základních kulturně společenských postojů, návyků
- vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
V. 
- vytváření povědomí vlastní sounáležitosti s živou přírodou, lidmi, Zemí
- rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách
- osvojování si dovedností potřebných k pečování o své okolí
- vytváření povědomí o rozmanitosti prostředí a jeho proměnách

Příklady činností:

Práce s potravinou
• omývání ovoce a zeleniny, krájení ovoce a zeleniny;
• sběr jablek na zahradě.

Akvarelové malování 
• učíme se základům akvarelového malování - namáčení papíru, držení, čištění a ukládání štětce;
• malujeme teplými barvami – zlatožlutou a červenou; poznáváme kvality barev;
• učíme se barvy mísit.

 Práce s přírodním materiálem
• pleteme obilné věnečky;
• ořezáváme klacíčky - vytváříme ohrádky pro zvířátka;
• vytváříme  řetězy ze slámy, jeřabin, kaštanů a žaludů a jiných podzimních plodů;
• mozaiky z listí;
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Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;      
• cvičíme jemnou motoriku;
• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
• učíme se poznat si své věci;
• hračky a předměty ukládáme na svá místa. 

Motorické činnosti:
• vymíláme klásky, meleme obilí;
• učíme se jíst švestky a vybírat z nich pecky;
• stříháme slámu;
• navlékáme jeřabinové, žaludové a slaměné korále a řetězy;
• mačkáme vinnou révu pro šťávu.

Hudební činnosti:
• zpíváme při činnostech, v šatně, v umývárně – zpěv nás provází celým dnem;
• improvizace melodie a rytmu – schopnost vposlouchávat se a zapojit;
• hra na tělo, na Orffovy nástroje – rytmizace.

Rytmická část:
• pohybem ztvárněná říkadla, básničky, průpovědi, písničky;
• hra na tělo – tleskání, plácání, podupávání;
• posíláme si v kruhu pohlazení, plácnutí, kouli.  

Rozumová činnost:
• hádanky – jaký list patří k jakému stromu;
• podzimní měsíce;
• předmatematické představy – prostorové pojmy;
• rozlišujeme druhy ovoce a zeleniny – ochutnávací hra se zavřenýma očima.

Mravní oblast:
• vytváření povědomí lásky k přírodě a k lidem;
• vytváření povědomí o historické povaze naší země.

Pobyt v přírodě: 
• sbíráme plody podzimu, spadané listí;
• děti lezou po stromech, schovávají se v křoví, běhají, skáčou, zápasí;
• stavíme domečky pro skřítky ;
• stavíme pískové hrady a přehrady.

Pohádky s motivy odvahy, soucitu a dělení se s ostatními: O červené Karkulce, O veliké řepě, O kouzelném 
mlýnku a kohoutku zlatém hřebínku, O slepičce a kohoutkovi, Kuřátko v obilí.

Očekávané výstupy:
• nové děti poznávají rytmus LMŠ, průvodkyně a dětí a také pravidla, kterými se řídíme;
• děti, které již do školky chodily si pravidla a vytvořené dovednosti oživí a upevní;
• děti rozvíjejí své sebeobslužné schopnosti a dovednosti;
• děti se seznámí s historickou povahou české země;
• děti se seznamují s dary přírody  - s úrodou – učí se rozlišovat obilniny, ovoce, zelenina – seznamují

se s nimi všemi smysly;
• úcta k darům země;
• děti se naučí říkadla, básničky, písničky vztahující se k tomuto období;
• Slavnost  hojnosti  Země  –  vrchol  celého  období  –  děti  se  setkají  s  širším  kolektivem  školky,

oslavíme Zemi, živly.
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ŘÍJEN - MICHAELSKÉ OBDOBÍ

Podzimní  čas  je  plný  barev.  Příroda  se  ukládá  ke  spánku  –  na  povrchu  zemském  dochází  k  odumírání  života,
k procesům hnití. Světla ubývá. Archanděl Michael posílá draka z nebes tam, kam patří - symbol odvahy, statečnosti,
rozhodnosti, schopnosti čelit překážkám a nebezpečí. 
Pozadí michaelského svátku je popsáno v Bibli – v Apokalypse: Psáno, že budoucí světová bytost – Kristus – je na
nebesích napadena silami zla ztělesněnými drakem a archanděl Michael se svou družinou tyto temné dračí síly shazuje
na Zemi. Zde žijí udatní rytíři a ti s jeho pomocí s draky bojují (Sv. Jiří).  
Podle Marko Pogačnika jsou tyto temné dračí síly ukryty hluboko v Zemi a slouží jí  – pojmenovává je vyživovacími
silami, či vyživovacími systémy země a čas od času se na zemi projeví jako erupce nebo jiné přírodní jevy. Je důležité,
aby tyto síly zůstávaly uloženy tam, kde jsou a nedostaly se do rukou nepovolaných. Drak tedy není zabit, je jen poslán a
držen tam, kde je jeho místo.
Obrazy v přírodě – vyrovnávání délky dne a noci – podzimní rovnodennost.  Dle délky světla je znát,  že končí léto
a nastává temná část roku. 
Jsme  vtahováni  do  temna  přírody  a  potřebujeme  vyvinout  sílu  a  odvahu,  abychom  do  něj  nevstoupili.  Volním
překonáváním sebe sama rozvíjíme sebe sama navzdory tomu, co se děje v okolí. Síly temnoty nám pomáhá překonávat
archanděl Michael – obraz rytíře bojujícího s drakem.
V michaelském období se pomocí těchto obrazů dostáváme z hlediska trojčlennosti do oblasti vůle. 
Období  vrcholí  Michaelskou slavností:  Jsme rytíři.  Máme korunu,  plášť a meč.  Jdeme k jeskyni,  kde spí  drak,  pro
jablíčko – každý sám, ve skupinkách, s paní učitelkou.. .jak kdo potřebuje. Odměnou za strach je nám radost v odvážném
srdci a krásné červené jablíčko.
 
Vzdělávací cíle:
I.
- uvědomování si vlastního těla;
- rozvíjení pohybových schopností;
- rozvíjení a užívání všech smyslů;
- rozvíjení psychické i fyzické zdatnosti.
II.
- rozvíjení komunikativních dovedností
- rozvíjení smyslového vnímání, pozornosti, představivosti, fantazie;
- rozvíjení schopnosti sebeovládání, schopnosti záměrně řídit své chování a vlastní situaci;
- rozvíjení schopností umožňujících pocity, dojmy a prožitky vyjádřit.
III.
- posilování prosociálního chování;
- chránění osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s ostatními dětmi a dospělými;
- dodržování pravidel chování ve vztahu k druhému.
IV.
- poznávání pravidel společenského soužití, jejich spoluvytváření;
- seznamování se se světem lidí, kultury, umění;
- vytváření základů aktivního postoje ke světu, životu, kultuře, umění.
V.
- vytváření povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji, 
proměnách;
- rozvíjení schopnosti přizpůsobovat se vnějšímu prostředí a jeho změnám.

Příklady činností:
Práce s potravinou

• omývání ovoce a zeleniny; krájení ovoce a zeleniny;
• sběr jablek na zahradě.

Akvarelové malování 
• základy akvarelového malování - namáčení papíru, držení, čištění a ukládání štětce;
• malujeme podzim – zlatožluté, oranžové a červené - poznáváme kvality barev;  
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• učíme se barvy mísit, učíme se barvy nemísit;
• malujeme vosk. bločky – používáme červenou a zelenou obraz draka – malujeme plochou bločku.  

Práce s přírodním materiálem   
• práce se dřevem – při výrobě meče dbáme na to, abychom si nezadřeli třísku – používáme pilku a

pilník – pracujeme opatrně a plně vědomě – nářadí používáme pouze k účelu, ke kterému je určeno;
• ořezáváme klacíčky - vytváříme ohrádky pro zvířátka;
• vyrábíme řetězy ze slámy, jeřabin, kaštanů a žaludů a jiných podzimních plodů;
• mozaiky z listí – drak;
• krájíme ovoce na křížaly; 
• vyrábíme dráčky z papíru a spadaného listí;
• vyrábíme z papíru michaelskou korunu.

Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;      
• cvičíme jemnou motoriku;
• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
• učíme se rozpoznávat si své věci;
• učíme se ukládat hračky, nářadí a pomůcky na svá místa. 

Motorické činnosti:
• vymíláme klásky, meleme obilí;
• učíme se jíst švestky a vybírat z nich peck;y
• stříháme slámu, navlékáme jeřabinové, žaludové a slaměné korále a řetězy;
• vystřihujeme papírového draka;
• zacházíme s nářadím při práci se dřevem.

Hudební činnosti:
• zpíváme: Už Michael prochází branou;
• zpíváme při činnostech, v šatně, v umývárně – zpěv nás provází celým dnem;
• improvizace melodie a rytmu – schopnost vposlouchávat se a zapojit;
• hra na tělo – spojujeme naši duši s naším tělem, abychom byli „v sobě“. 

Rozumové činnosti:
• hádanky – jaký list patří k jakému stromu;
• podzimní měsíce;
• předmatematické představy – množstevní pojmy;
• rozlišujeme druhy ovoce a zeleniny – ochutnávací hra se zavřenýma očima.

Mravní oblast:
• prolézáním tunelu cvičíme obratnost a statečnost;
• láska a ctnost přemáhají zlo.

Pobyt v přírodě: 
• sbíráme plody podzimu, spadané listí;
• děti lezou po stromech, schovávají se v křoví, běhají, skáčou, zápasí;
• stavíme domečky pro skřítky.

Pohádky s  motivy  odvahy  a  vůle:  O  červené  Karkulce,  Princ  Bajaja,  Dvanáctihlavý  drak,  O  statečném  krejčíkovi,
Tataťukova cesta ke Krystalové hoře. 

Očekávané výstupy: 
• děti v tomto období procítí a prožijí kvalitu statečnosti, odvahy, síly a obratnosti;
• samy zakusí během Michaelské slavnosti svou velikost překonáním strachu;
• učí se poznávat a ovládat své tělo, své nohy a ruce při pohybu;  
• děti vnímají při procházkách lesoparkem Cibulka a pobytu na zahradě měnící se přírodu;
• seznámí se s plody stromů, poznají javor, kaštan, dub, jabloň, hrušeň, třešeň, ořešák, šípek;
• využijí vlastní fantazii a tvořivost.
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LISTOPAD - MARTINSKÉ OBDOBÍ

V přírodě se pomalu uzavírá podzimní čas, nastává dušičková nálada. Barvy potemněly, světla ubývá. Stále
více se stahujeme do vnitřního světa našich domovů a duší. Vnitřní světlo je třeba nést, posilovat, chránit,
neboť existuje mnoho sil, které ho ničí.  Obrazem soucitu, schopnosti rozdělit se s potřebným, vzájemné
pomoci a úcty k člověku jako k božské bytosti je Svatý Martin na bílém koni. Sv. Martin – podle legendy
bojovník, jež se svým soucitem stal duchovním vůdcem. Soucit má v sobě obsažen malý odstup – obrazem
toho je darovaná půlka pláště.  Vyšší  forma soucítění - v bolesti druhého se neztratím a tak mu mohu
aktivně pomoci.   V martinském období se pomocí těchto obrazů dostáváme z hlediska trojčlennosti  do
oblasti  cítění.  Stahujeme se  pomalu  do  našich  domovů  a  duší.  Vážnost  dušičkového  období  se  odráží
v barvách ročního stolu.
Naše slavnost: Ve den svátku Sv. Martina se sejdeme i s rodiči a vydáme se  v lucerničkovém průvodu na
naše oblíbené místo v lesoparku, kde na nás čeká košíček s martinskými rohlíčky.  

Vzdělávací cíle:
I.
- rozvíjení hrubé i jemné motoriky;
- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody;
- osvojení si věku přiměřených sebeobslužných dovedností.
II.
- rozvíjení receptivních i produktivních řečových schopností;
- rozvíjení komunikativních dovedností  a kultivovaného projevu;
- rozvíjení interaktivních a kooperativních dovedností;
- rozvíjení schopnosti citové vazby vytvářet a naplno prožívat.
III.
- vytváření prosociálních postojů;
- posilování prosociálního chování;
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
IV.
- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat hodnoty v tomto společenství uznávané;
- vytvoření povědomí o mezilidských morálních  hodnotách.
V.
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jeho 
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách;
- rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách.

Příklady činností:
Práce s potravinou

• louskáme ořechy;
• vyrábíme musli ke svačině.

Akvarelové malování 
• malujeme podzim – hnědá, rezavá, fialová; poznáváme vlastnosti barev – červená, modrá;  
• učíme se barvy mísit, učíme se barvy nemísit;
• vyrábíme lucerničku z akvarelového papíru;
• frotážujeme sv. Martina na koni.

Práce s přírodním materiálem   
• vyrábíme martinskou lucerničku – vystřihujeme do akvarelového papíru hvězdičky, vystřižená 

hvězdičková okénka podlepujeme hedvábným papírem;
• pracujeme s drátem – vytváříme držadlo lucerničky;
• hledáme vhodnou větev na zavěšení hotové lucerničky;;
• vyrábíme pavoučky z vlny a kaštanu.
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Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;      
• cvičíme jemnou motoriku;
• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne;
• spojení se s hmotou – teplý vosk nám rozlévá skrze dlaně teplo do celého těla.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
• učíme se rozpoznávat si své věci;
• učíme se ukládat hračky, nářadí a pomůcky na svá místa. 

Motorické činnosti:
• při výrobě lucerničky pracujeme s nůžkami – dbáme na správné držení, trpělivé vystřihování, 

udržení tvaru;
• pracujeme s velice jemným hedvábným papírem – jemně s ním zacházíme, aby se nám netrhal;
• práce s drátem – vytváříme na něm háčky, které provlečeme lucerničkou a stočíme – pracujeme 

opatrně, abychom se drátem neporanili;
• na připravenou tyč nasazujeme lucernu – opatrně, aby nám tyč po délce nepraskla;
• pohyb nohou a rukou ve střídavém tempu (rychlý-pomalý, těžký-lehký, nahoře-dole);
• při výrobě pavoučků prstový jemnocit při namotávání vlákna.

Hudební činnosti:
• zpíváme: Padá listí, světlo se ztrácí, Listopad, listopad, Svítil brouček malý;
• píseň o sv. Martinovi – hra na flétnu + zpěv dětí, cvičíme paměť na dlouhém a poměrně složitém 

textu, doplňujeme zpěv Orffovými nástroji, tleskáním a podupáváním;
• zpěv nás provází celým dnem;
• hra na tělo – spojujeme naši duši s naším tělem, abychom byli „v sobě“. 

Kognitivní činnosti:
• proč se lidé mají rádi, proč si pomáhají;
• podzimní měsíce;
• předmatematické představy – časové pojmy;
• pojmenováváme dny v týdnu.

Mravní oblast:
• laskavý Martin přikryl svým soucitem žebráka – i my přikrýváme svým citem kamaráda – netaháme

se o hračky, nakreslíme někomu obrázek, s rodiči se dělíme o martinský rohlíček;
• láska a soucit přemáhají zlo.

Pobyt v přírodě: 
• sbíráme plody podzimu, spadané listí
• děti lezou po stromech, schovávají se v křoví, běhají, skáčou, zápasí;
• fyzická zdatnost – dlouhé procházky do lesoparku Cibulka – učíme s bezpečně přecházet přes 

cestu.

Pohádky s motivy nezištného dělení se s potřebnými, posilování vnitřního světla a soucitu: Hvězdné tolary,
Děvčátko s lucerničkou, O statečném vojákovi, Příběhy skřítka Puka, Sedmero krkavců. 
Pohádkou probouzíme pochopení pro příchod nejtemnější části roku a umírání v přírodě. 

Očekávané výstupy:
• děti si vyrobí lucerničku na slavnost, kdy do Cibulky přijede rytíř na bílém koni. Tento obraz se

hluboce otiskne do duše, děti prožijí silný duševní zážitek.
• probouzení lidských ctností – soucit, pomoc druhému, pocit sounáležitosti dramatizací Legendy o

sv. Martinovi.
• děti si uvědomují změnu v přírodě - učí se vhodně se oblékat do chladného počasí;     
• stávají se samostatnějšími v sebeobslužných činnostech;
• pracují s přírodninami – svými smysly zakouší rozmanitost tvarů a hmoty.
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PROSINEC (KONEC LISTOPADU)  -   OBDOBÍ ADVENTU A VÁNOC

Období je obrazem postupného vývoje Země od minerální říše od rostlinné, živočišné až k člověku. Ponoření
se do svátostného očekávání narození děťátka – nové kvality v našich srdcích.
Krátící  se den a spánek přírody jsou pro nás výzvou k zamýšlení  se, ztišení  se a otevření  se něčemu
novému. Život  probíhá v rytmu odlišném od ostatních období – vládne atmosféra očekávání a hřejivého
napětí. 
Čekají nás dvě slavnosti – adventní zahrádka a vánoční hra.
Adventní zahrádka – tichá, intimní slavnost o první adventní neděli.
Vánoční slavnost – veselá slavnost, na které děti ukážou svým rodičům překvapení, které si pro ně několik
dní chystají. Tím překvapením je rytmická část s tématem zimy a krátká Vánoční hra. Také rodiče mají pro
děti připravené překvapení v podobě pohádky.   

Vzdělávací cíle:
I.
- zdokonalování dovedností převážně v oblasti jemné motoriky;
- rozvíjení a užívání všech smyslů;
- osvojování si věku přiměřených praktických dovedností.
II.
- rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních;
- rozvíjení kultivovaného projevu;
- kultivace smyslového vnímání, rozvíjení paměti a pozornosti;
- rozvíjení a kultivace představivosti a fantazie;
- rozvíjení tvořivosti.
III. 
- osvojování si poznatků, dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým osobám;
- rozvíjení kooperativních dovedností.
IV.
- rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí – spolupracovat, spolupodílet se;
- vytváření povědomí  o mezilidských morálních hodnotách;
- seznamování se se světem lidí, kultury, umění;
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností;
- rozvoj společenského i estetického vkusu.
V.
- vytváření povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, ve kterém dítě žije;
- poznávání jiných kultur;
- vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, Zemí.

Příklady činností:
Práce s potravinou

• pečeme perníčky;
• opékáme jablka na ohněm.

Akvarelové malování 
• malujeme zimní atmosféru – modrá, fialová - poznáváme kvality barev; 
• učíme se barvy mísit, učíme se barvy nemísit;
• vyrobíme si podklad pro svícen – domeček.

Práce s přírodním materiálem   
• šijeme mikulášské pytlíčky – práce s látkou;
• výroba vánočního svícnu – domečku - práce s tvrdým a hedvábným papírem, nůžkami a lepidlem;
• vyrábíme průhled – zimní krajina;
• vyrábíme vánoční řetězy a ozdoby – pomerančová kůra, hřebíček, nové koření, sláma; 
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• vystřihujeme si vánočního anděla z papíru, vystřihujeme sněhové vločky;
• skládáme vánoční hvězdy. 

Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;      
• cvičíme jemnou motoriku;
• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne;
• spojení se s hmotou – teplý vosk nám rozlévá skrze dlaně teplo do celého těla.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
• učíme se rozpoznávat si své věci;
• učíme se ukládat hračky, nářadí a pomůcky na svá místa; 
• zdobíme prostor vánočními symboly.

Motorické činnosti:
• šijeme mikulášské pytlíčky, navlékáme nit do jehly, děláme uzlíky;
• lepíme, stříháme – tvrdý a jemný papír vyžadují jiný přístup;
• jemné vystřihování;
• navlékání slámy, hřebíčku a nového koření na nit;
• z pomerančové kůry tvarujeme spirálu – navlékáme na nit.

Hudební činnosti:
• zpíváme vánoční koledy;
• zpíváme při činnostech, v šatně, v umývárně – zpěv nás provází celým dnem;
• improvizace melodie a rytmu – schopnost vposlouchávat se a zapojit;
• hra na tělo – spojujeme naši duši s naším tělem, abychom byli „v sobě“;
• hrajeme vánoční hru.

Kognitivní činnosti:
• zimní měsíce;
• rozlišování předmětů – Kimovy hry;
• předmatematické představy – početní pojmy.

Mravní oblast:
• láska a ctnost přemáhají zlo;
• advent – cesta k porozumění druhému člověku;
• vnitřní ztišení jako prostor pro druhého.

Pobyt v přírodě:
• děti lezou po stromech, schovávají se v křoví, běhají, skáčou, zápasí;
• když je sníh, koulují se, jezdí na lopatách. 

Pohádky s motivy očekávání a pokory, posilování  víry v dobro: Legenda o Mikulášovi,  Adventní  příběhy,
Vřeténko, člunek a jehla (Grimmové), Vánoční příběh.

Očekávané výstupy:
• děti prožijí adventní slavnost;
• děti uplatní při vánoční výzdobě prostor LMŠ svou zručnost a fantazii;
• děti si vyrobí pytlíček na mikulášskou nadílku;
• vytvoříme,  secvičíme  a  rodičům  zahrajeme  vánoční  hru  –  kultivace  řečových  schopností,

komunikativních dovedností a rozvoj estetického cítění;
• děti vyrobí a vytvoří drobné dárečky, přáníčka pro blízké a potřebné;
• naučí se zpívat koledy, básničky a říkadla náležící vánočnímu času;
• seznámí se s vánočními tradicemi. 
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LEDEN - TŘÍKRÁLOVÁ  DOBA  A  SLUNOVRAT

Tříkrálová doba - Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy. Prožitky vrcholného období zimy
v jeho  tradičním  pojetí jako  období  začátku  pronikání  životních  sil  z nitra  Země  na povrch.  Tři  králové
přinášejí nadčasové dary – symboly nejvyššího poznání, oběti a nesmrtelnosti. Doznívá vánoční čas. Světlo
se pomalu navrací, den se prodlužuje. Doba je obrazem harmonizace vnitřních sil člověka – rozumu, citu,
vůle.

Vzdělávací cíle:
I.
- uvědomování si vlastního těla;
- osvojení si poznatků o těle, jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě;
- zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky, rozvíjení pohybových schopností;
- vytváření zdravých životních návyků a postojů.
II.
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení;
- rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělování;
- poznávání sebe sama, rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě;
- rozvíjení schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.
III.
- připomínání pravidel chování ve vztahu k druhému;
- posilování prosociálního chování;
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností; 
- ochrana osobního soukromí a bezpečí.
IV.
- rozvíjení schopnosti vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané ve společenství, kde žiji;
- poznávání pravidel společenského soužití, jejich spoluvytváření;
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.
V.
- usilování o pochopení, že změny působené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 
poškozovat a ničit;
- poznávání jiných kultur.

Příklady činností:
Práce s potravinou

• opékáme jablka na ohněm;
• vyrábíme musli.

Akvarelové malování 
• základy akvarelového malování - namáčení papíru, držení, čištění a ukládání štětce;
• malujeme zimní atmosféru – modrá, fialová - poznáváme kvality barev; 
• učíme se barvy mísit, učíme se barvy nemísit.  

Práce s přírodním materiálem   
• vyrábíme průhled – zimní krajina;
• vystřihujeme sněhové vločky a zdobíme jimi třídu;
• tvoříme mozaiku „sněhuláci“;
• vyrábíme si tříkrálové koruny;
• navlékáme skleněné korálky;
• práce s ovčím rounem – filcujeme ovečky.

Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;      
• cvičíme jemnou motoriku;
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• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne;
• spojení se s hmotou – teplý vosk nám rozlévá skrze dlaně teplo do celého těla.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
• učíme se rozpoznávat si své věci;
• učíme se ukládat hračky, nářadí a pomůcky na svá místa. 

Motorické činnosti:
• navlékání.

Hudební činnosti:
• zpíváme tříkrálové písničky, písně o zimě; 
• zpíváme při činnostech, v šatně, v umývárně – zpěv nás provází celým dnem;
• improvizace melodie a rytmu – schopnost vposlouchávat se a zapojit.

Kognitivní činnosti:
• rozlišujeme druhy sušeného ovoce – ochutnávací hra se zavřenýma očima;
• předmatematické představy - cyklus roku;
• zimní měsíce;
• vyprávíme si o zvířatech v lese.

Mravní oblast:
• pomáháme potřebným – krmíme ptáčky.

Pobyt v přírodě: 
• děti se koulují, jezdí na lopatách;
• lezou po stromech, schovávají se v křoví, běhají, skáčou, zápasí.

Pohádky s perspektivou a pohledem na vlastní možnosti: Dvanáct měsíčků, Peřinbaba, Zlatovláska, Sedm
havranů, Bělinka a Růženka, Kačenka Schingebiss.

Očekávané výstupy:
• v dětech doznívá vánoční příběh;
• seznámí se s příběhem tří králů vyprávěním, písničkami, básničkami;
• děti se naučí tříkrálové písničky;
• děti činoherně ztvární tříkrálový příběh;
• navštíví betlém ve Strahovském klášteře, naučí se, jak se chovat v kostele; 
• rozvoj jemné motoriky - předškoláci začínají tkát.

31



ÚNOR - HROMNICE A MASOPUST

Hromnice – ve vodní lázni rozpouštíme zbytky vánočních svíček, vyrábíme hromničky, které si děti odnášejí
domů. Hromnice jsou tečkou za obdobím světel, předělem, kdy naše dosud chráněné světlo máme přenést
ven. Dochází k definitivnímu rozloučení s vánočním časem. Masopust - Nový rok jako symbol optimismu
a nové perspektivy, prožitek vrcholného období zimy v jeho tradičním pojetí jako období začátku pronikání
životních sil z nitra Země na povrch. Posvátnost vánoční doby střídá ryzí pozemskost – doba hojnosti jídla
před čtyřicetidenním obdobím půstu. Masopustním rejem vítáme dobu radosti a veselí, dostatku a nového
sebenaplnění. Vládu nad Zemí opět postupně získává navracející se Slunce. Proudící voda z  tajícího sněhu
uvádí vše do pohybu, rozpouští minerály v půdě, ty pronikají do rostlin a probouzejí jejich aktivitu. Nastává
čas činů. Čeká nás Masopustní slavnost.

Vzdělávací cíle:
I.
- osvojování si poznatků o těle, jeho pohybových činnostech, jejich kvalitě a významu;
- rozvíjení jemné a hrubé motoriky; 
- rozvíjení a užívání všech smyslů.
II.
- rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu;
- rozvíjení tvořivosti;
- rozvíjení a kultivace fantazie a představivosti;
- získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.
III.
- rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních;
- posilování prosociálního chování.
IV.
- rozvíjení základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností;
- seznamování se světem kultury a umění;
- rozvíjení schopností a  dovedností umožňujících dojmy, pocity a prožitky vyjádřit;
- rozvíjení dovedností umožňujících vyjadřovat aktivní postoje k životu a ke světu.
V.
- vytváření povědomí o širším kulturním prostředí, kde dítě žije;
- vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi, se společností, s přírodou;
- rozvíjení schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jejich změnám.

Příklady činností:
Práce s potravinou

• louskáme ořechy;
• vyrábíme musli ke svačině.

Akvarelové malování 
• základy akvarelového malování - namáčení papíru, držení, čištění a ukládání štětce;
• malujeme masopustní atmosféru – modrá, fialová, žlutá, červená; poznáváme kvality barev; 
• učíme se barvy mísit, učíme se barvy nemísit.  

Práce s přírodním materiálem   
• práce se dřevem – používáme pilku, pilník – pracujeme opatrně a plně vědomě – nářadí používáme 

pouze k účelu, ke kterému je určen;
• ořezáváme klacíčky - vytváříme ohrádky pro zvířátka;
• vyrábíme masopustní řetězy z papíru;
• vystřihujeme masopustní masky.

Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;      
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• cvičíme jemnou motoriku;
• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne;
• spojení se s hmotou – teplý vosk nám rozlévá skrze dlaně teplo do celého těla.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
• učíme se rozpoznávat si své věci;
• zdobíme prostor masopustně.

Motorické činnosti:
• navlékáme řetězy;
• vystřihujeme papírového masky;
• zacházíme s nářadím při práci se dřevem.

Hudební činnosti:
• zpíváme: Jemine, domine, Já jsem muzikant, Kalamajka atd.
• zpíváme při činnostech, v šatně, v umývárně – zpěv nás provází celým dnem;
• improvizace melodie a rytmu – schopnost vposlouchávat se a zapojit;
• hra na tělo – spojujeme naši duši s naším tělem, abychom byli „v sobě“. 

Kognitivní činnosti:
• hádanky – kdo se skrývá pod šátkem;
• zimní měsíce;
• předmatematické představy - cyklus roku;
• podpora nápadů a experimentování.

Mravní oblast:
• prožívání různých rolí – prosociální činnost – žijí mezi námi lidé s hendikepem. 

Pobyt v přírodě: 
• děti lezou po stromech, schovávají se v křoví, běhají, skáčou, zápasí;
• když je sníh, koulují se, jezdí na lopatách;
• stavíme domečky pro skřítky; 
• masopustní průvod a rej.

Pohádky s motivy radosti a veselí, posilování smyslu pro rytmus: Jak dědeček měnil, až vyměnil, Paleček,
Máša a medvěd.

Očekávané výstupy:
• děti si uvědomí konec vánočního času - roztavení zbytků vánočních svíček;
• uvědomí si kvalitu nového času – nového roku, spojeného s veselím a radostí;
• starší děti se dostanou do role pomocníků a rádců;
• rej barev, tvarů – vytvářením masek a ozdob děti rozvíjejí fantazii, estetické cítění a zručnost; 
• děti si prožijí masopustní rej a naučí se masopustní říkadla a písničky.
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BŘEZEN - JARNÍ DOBA – VYNÁŠENÍ MORANY

Období jarní rovnodennosti. Období, kdy prožíváme zlom ve světových dějích – příroda se probouzí, světla přibývá, síly
pronikají z nitra Země na povrch. Matička Země poté, co zahřála semínka v zemi jim dává úkol vyklíčit a růst. Čeká nás
slavnost  „Vynášení  Morany“,  které  se  účastní  rodiče.  Zpíváme,  tancujeme.  Loučíme  se  se  zimou.  Panuje  nálada
probuzení,  čerstvosti,  činorodé práce  a  tvoření,  kterou  prožíváme stále častěji  venku  v  přírodě.  Sílí  životní  síly  a
odhodlání, začíná nový život a proměna. 

Vzdělávací cíle:
I.
- uvědomování si vlastního těla;
- osvojování si věku přiměřených praktických dovedností;
- osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i zdravého okolí; 
- vytváření zdravých životních návyků a postojů.
II..
- podporování řečových schopností a jazykových dovedností;  
- rozvíjení a kultivace smyslového vnímání, myšlení;
- poznávání sebe sama, rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě;
- rozvíjení schopnosti sebeovládání;
- rozvíjení schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.
III.
- vytváření prosociálních postojů;
- rozvíjení kooperativních dovedností.
IV.
- vytváření základů aktivního  postoje ke světu, k životu;
- rozvíjení dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat.
V.
- seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije;
- osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí;
- rozvíjení úcty k životu;
- vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, planetou Zemí.

Příklady činností:
Práce s potravinou

• louskáme ořechy;
• vyrábíme musli ke svačině.

Akvarelové malování 
• základy akvarelového malování - namáčení papíru, držení, čištění a ukládání štětce;
• malujeme jaro – žluté, modré; poznáváme kvality barev; 
• učíme se barvy mísit i nemísit;
• používáme metodu vysoušení malby na papíru – bílý efekt – sněženky.

Práce s přírodním materiálem   
• vyrábíme velkou Moranu – papír, sláma;
• vyrábíme malé osobní Morany;
• ořezáváme klacíčky-vytváříme ohrádky pro zvířátka.

Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;      
• cvičíme jemnou motoriku;
• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne;
• spojení se s hmotou – teplý vosk nám rozlévá skrze dlaně teplo do celého těla.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
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• učíme se rozpoznávat si své věci.
Motorické činnosti:

• pracujeme se slámou;
• skládáme papír na sukni Moreny.

Hudební činnosti:
• zpíváme: Jaro už je tu, Přijelo k nám na jaře, Vrby se už zelenají;
• zpíváme při činnostech, v šatně, v umývárně – zpěv nás provází celým dnem;
• improvizace melodie a rytmu – schopnost vposlouchávat se a zapojit;
• hra na tělo – spojujeme naši duši s naším tělem, abychom byli „v sobě“. 

Kognitivní činnosti:.
• poznáváme jarní květinky; 
• jarní měsíce;  
• Kimovy hry;
• předmatematické představy – prostorové pojmy.         

Pobyt v přírodě: 
• děti lezou po stromech, schovávají se v křoví;
• běhají, skáčou, zápasí;
• stavíme domečky pro skřítky.

Pohádky s motivy odpuštění, obětování a altruismu – prvky utrpení a vzkříšení, posilování růstových sil:
Široký,  Dlouhý  a  Bystrozraký,  Tři  zlaté  vlasy  děda  Vševěda,  Pták  Ohnivák  a  liška  Ryška,  Sněhurka,
O semínku, V rajské zahradě, Pohádka o sněžence.

Očekávané výstupy:
• děti pocítí kvalitativní změny při příchodu nového období, prožijí ukončení jednoho období a přivítání

období nového – vynášení Morany;
• prožijí pocity radosti z probouzející se přírody – prociťují její sílu;
• prožijí jarní slavnost – matičkou Zemí jsou obdarováni zrnem, které zasadí a pečují o něj;
• prostor otevřeně sdělovat vlastní názor; 
• děti hrají divadlo, naučí se písničky, básničky a říkadla patřící k jarní době.
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DUBEN – Velikonoce 

Příroda  je  velkém pohybu  a  plná  změn.  Svazující  a  ochromující  síly  jsou  překonány.  Síly  růstu  vítězí.
Symbolem nového života je vejce. Symbolem proudící životní síly – proutí.  Zajíc symbolizuje altruismus
a překonání vlastních potřeb. Hledáme vnitřní řád. Sv. Jiří je posilou na cestě k dosažení cíle.

Vzdělávací cíle:
I.
- rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblast hrubé i jemné motoriky;
- osvojování si věku přiměřených praktických dovedností;
- osvojování si zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.
II.
- rozvíjení produktivních řečových schopností;
- rozvíjení paměti a pozornosti;
- rozvíjení tvořivosti;
- rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě;
- rozvíjení a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění, prožívání.
III.
- posilování prosociálního chování;
- rozvíjení kooperativních dovedností;
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
IV.
- rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí;
- vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách;
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností;
- rozvíjení společenského i estetického vkusu.
V.
- vytváření povědomí o širším prostředí, ve kterém dítě žije;
- poznávání jiných kultur.

Příklady činností:
Práce s potravinou

• vyrábíme musli ke svačině;
• pečeme beránka.

Akvarelové malování 
• základy akvarelového malování - namáčení papíru, držení, čištění a ukládání štětce
• malujeme jaro – žlutá, modrá, karmínová; poznáváme kvality barev; 
• učíme se barvy mísit, učíme se barvy nemísit.

Práce s přírodním materiálem   
• malujeme vajíčka;
• vystřihujeme vajíčka z papíru a zdobíme a filcujeme kuřátka.

Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;      
• cvičíme jemnou motoriku;
• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
• učíme se rozpoznávat si své věci.

Motorické činnosti:
• zacházíme s nářadím při práci se dřevem.
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Hudební činnosti:
• zpíváme velikonoční písničky;
• zpíváme při činnostech, v šatně, v umývárně – zpěv nás provází celým dnem;
• improvizace melodie a rytmu – schopnost vposlouchávat se a zapojit;
• hra na tělo – spojujeme naši duši s naším tělem, abychom byli „v sobě“. 

Kognitivní činnosti:
• jarní měsíce;
• předmatematické představy tvary předmětů – velikost, tíha, materiál.

Pobyt v přírodě: 
• děti lezou po stromech, schovávají se v křoví, běhají, skáčou, zápasí;
• putujeme.

Pohádky s motivy utrpení a vzkříšení, posilování růstových sil: Živá voda, Široký, Dlouhý a Bystrozraký, Tři
zlaté vlasy děda Vševěda, Pták Ohnivák a liška Ryška.

Očekávané výstupy:
• děti poznají, co znamená velký jarní úklid;
• svou fantazii a smysl pro estetiku uplatní při velikonoční výzdobě prostor a vytváření velikonočních

ozdob, kraslic, přání; 
• děti prožijí zvyklosti spojené s oslavou jara a Velikonoc, seznámí se sS  symbolikou tohoto období;
• naučí se písničky, básničky a říkadla patřící k jarní době;
• na  obraze  postavy  sv.  Jiří  se  naučí  dalším  lidským  ctnostem  –  upozadění  vlastních  přání  ve

prospěch druhých, konání dobrých činů, seznámení se a práce s nižšími pudy;
• prožívají proměny v přírodě.
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KVĚTEN - Slavnost čištění studánek 

Země se proměňuje  v rozkvetlou zahradu.  Vydechuje  a  rozprostírá  svou  bytost  do  okolí.  Vše nás láká
vyběhnout  do  přírody,  děkovat  jí  a  pečovat  o  ní.  Období  intenzivnějšího  prožívání  vztahu  k nejbližším
osobám, období posilování soudržnosti. Letnice - liturgická barva byla vždy červená. Svatodušní období -
symbolem je  holubice  –  svobodný  duch,  který  může  vzlétnout.  Je  čas  poznané  předávat  dál.  Konáme
s vědomím odpovědnosti za svůj životní prostor, jsme si vědomi důsledků svého působení. Z toho, kdo je
obdarován, se stává ten, kdo obdarovává. S dětmi slavíme svátek matek. Doba otvírání studánek. 
 
Vzdělávací cíle:
I.
- rozvíjení a užívání všech smyslů;
- rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti;
- osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře osobní pohody, zdraví a bezpečí.
II.
- rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností;
- rozvíjení tvořivosti;
- kultivace představivosti a fantazie;
- získávání relativní citové samostatnosti.
III.
- osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení 
vztahů dítěte k druhým lidem;
- rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
IV.
- rozvíjení schopností žít ve společenství ostatních lidí, vnímat základní hodnoty ve společenství uznávané;
- vytváření základů pozitivních vztahů ke světu, životu, ke kultuře a umění, rozvíjení dovedností 
umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat;
- vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.
V.
- vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi, společností, Zemí;
- rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách;
- vytváření povědomí o širším prostředí, jeho rozmanitosti, změnách, vývoji.

Příklady činností:
Práce s potravinou

• sbíráme jarní bylinky a vyrábíme čaje;
• krájíme ovoce a zeleninu, vaříme polévku.

Akvarelové malování 
• základy akvarelového malování - namáčení papíru, držení, čištění a ukládání štětce;
• malujeme jaro – žluté, modré a červené - poznáváme kvality barev; 
• učíme se barvy mísit, učíme se barvy nemísit.

Práce s přírodním materiálem   
• ořezáváme klacíčky - vytváříme ohrádky pro zvířátka;
• vyrábíme čelenky s přírodními motiv;y
• barevné koláže – látky.

Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;      
• cvičíme jemnou motoriku;
• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
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• učíme se rozpoznávat si své věci.
Motorické činnosti:

• při společné práci umět vyčkat bez vykřikování;
• dbát na pořádek na svém místě;
•  pozorování mraků na obloze;
• vyrábění drobných dárků pro maminky;
• vyrábění lodiček z kůry stromů, větrníků a holubiček z papíru, sbírání bylin.

Hudební činnosti:
• zpíváme letní písničky o květinách a lásce;
• zpíváme při činnostech, v šatně, v umývárně – zpěv nás provází celým dnem;
• improvizace melodie a rytmu – schopnost vposlouchávat se a zapojit;
• hra na tělo – spojujeme naši duši s naším tělem, abychom byli „v sobě“. 

Kognitivní činnosti:
• poznávání rostlin;
• vyjmenováváme jarní měsíce;
• předmatematické představy - tvary;
• Kimovy hry.

Mravní oblast:
• prolézáním tunelu cvičíme obratnost a statečnost;
• láska a ctnost přemáhají zlo;
• básně a písně o maminkách nebo  vztahu k někomu blízkému nebo se vztahem k otvírání studánek

a elementárním bytostem.
Pobyt v přírodě: 

• děti lezou po stromech, schovávají se v křoví, běhají, skáčou, zápasí;
• stavíme domečky pro skřítky. 

Pohádky: 
- s motivy posilování soudržnosti, soustředění a snoubení: Locika, O kohoutkovi a slepičce, Tři přadleny, O
rybáři a jeho ženě, Popelka 
- s motivy tajemství a čistoty: Šípková Růženka, Alabastrová ručička, O Plaváčkovi, Bělinka a Růženka.

Očekávané výstupy:
• děti poznají téměř zapomenutou tradici – otevírání studánek;
• prožijí nádheru čisté vody – též fotografie zmrzlých krystalů vody dají dětem procítit, jak je voda

důležitá  a jak umí čarovat;
• rozkvétající zahrada poskytne smysl a radost z činností předcházející doby;
• poznají, jak je důležité o prostor okolo sebe pečovat;
• poznají a prožijí pravidla platná pro život ve společenství, v přírodě.
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ČERVEN – Letnice, Svatojánská slavnost

V době dochází k největšímu výdechu Země. Naše smysly se otevírají všemu pozemskému. Krása květů
přechází ve zrání plodu. Dílo tohoto roku je téměř dokonáno. 
Svatojánská slavnost - prostřednictvím sběru léčivých bylin a péče o zahradu a své okolí prožitek síly
vrcholícího období léta v jeho plnosti forem před počátkem působení sil útlumu v přírodě, nálada obratu,
proměny Sv. Jan jako symbol zralosti a obratu – kvalitativní změny v přírodě i v nitru člověka (nejen já, ale i
druzí). 
                
Vzdělávací cíle:
I.
- osvojování si věku přiměřených praktických dovedností;
- osvojování si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě;
- osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody. 
Prostředí.
II.
- rozvíjení kultivovaného projevu;
- rozvíjení paměti a pozornosti, rozvíjení pojmového myšlení;
- posilování přirozených poznávacích citů;
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuální činnostem a učení;
- poznávání sebe sama;
- získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.
III.
- rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních;
- rozvíjení kooperativních dovedností;
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými děti i dospělými;
- posilování prosociálního chování.
IV.
- rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto 
společenství uznávané;
- rozvíjení základních kulturně společenských postojů návyků a dovedností;
- vytváření základů aktivních postojů k životu, rozvíjení dovedností umožňujících tyto postoje vyjadřovat.
V.
- vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi…;
- osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí;
- rozvíjení schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám. 

Příklady činností:
Práce s potravinou

• omývání ovoce a zeleniny, krájení ovoce a zeleniny;
• sběr rostlin.

Akvarelové malování 
• základy akvarelového malování - namáčení papíru, držení, čištění a ukládání štětce;
• malujeme léto -  zlatožluté, oranžové a červené - poznáváme kvality barev; 
• učíme se barvy mísit, učíme se barvy nemísit.

Práce s přírodním materiálem   
• ořezáváme klacíčky - vytváříme ohrádky pro zvířátka;
• vyrábíme čelenky s přírodními motivy;
• barevné vosky – holubičky, květy, stromy;
• barevné koláže z plátna;
• pracujeme s peříčky.
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Modelování
• metamorfóza hmoty - kulička-placička-zámotek, kulička-váleček-spirála;       
• cvičíme jemnou motoriku;
• rozvíjíme trpělivost – zahříváme chladný kousek vosku v dlani a on nám měkne;
• spojení se s hmotou – teplý vosk nám rozlévá skrze dlaně teplo do celého těla.

Péče  prostor - úklidové činnosti
• vše má své místo - čistíme prostor, aby se v něm nám i skřítkům dobře dařilo;
• učíme se rozpoznávat si své věci.

Hudební činnosti: 
• zpíváme při činnostech, v šatně, v umývárně – zpěv nás provází celým dnem;
• improvizace melodie a rytmu – schopnost vposlouchávat se a zapojit;
• hra na tělo – spojujeme naši duši s naším tělem, abychom byli „v sobě“. 

Kognitivní činnosti:
• hádanky;
• vyjmenováváme letní měsíce;
• předmatematické představy – prostorové pojmy;
• poznávání rostlin.

Pobyt v přírodě:  
• děti lezou po stromech, schovávají se v křoví, běhají, skáčou, zápasí;
• stavíme domečky pro skřítky; 

Pohádky  s motivy posilování souznění, soudržnosti, naslouchání a soustředění: Včelka Sluněnka, Šípková
Růženka, Rozum a štěstí, Rampelníček, Jeníček a Mařenka, O kohoutkovi a slepičce.

Očekávané výstupy:
• děti vnímají změny v přírodě;
• vědí, jak se chovat k přírodě, v přírodě a ke všemu, co do ní patří;
• vědí, co do přírody nepatří;
• znají léčivé byliny a jejich význam, pro pohodu a zdraví člověka;
• prožijí náladu tajemna, kouzel a proměn; 
• nesou v sobě očekávání prázdninových dobrodružství.
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8   HODNOCENÍ

Kontrolní a evaluační činnosti jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další
práci.  

8. 1   Autoevaluace

• hodnocení slavností
• sledování práce s ŠVP a TVP
• pololetní a celoroční hodnocení
• záznamy o dětech
• týmové rozhovory o dětech na základě pozorování
• rozhovory pedagogů o dětech s rodiči – plánovaná setkání
• dotazníky pro rodiče
• sebereflexe na základě zpětné vazby ze strany rodičů a dětí

8. 2 Evaluace

• zpětné vazby ze strany rodičů a dětí
• vyhodnocování vzdělávacích cílů
• pravdivý pohled na vlastní práci
• měsíční zpětný pohled v týmu a stanovování si nových cílů
• týmové rozhovory o zkušenostech při plnění vzdělávacích činností
• týmové hodnocení podmínek vzdělávání – např. kvalita prostoru, vybavení aj.

Za kolektiv Lesní mateřské školy Ekoškolka Vidoule zpracovala a vydala:   

Šárka Krutská – ředitelka LMŠ

V Praze dne 1. 9. 2022    
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