
Duben MŠ Ratolest

Rozvojový program pro děti
Poupátka

Vzdělávací obsah Ctnost 
Zvířata a mláďata – poznáváme především 
domácí zvířátka a jejich mláďátka, zvuky zvířat.
Kultura  - divadlo, koncert (co je orchestr), 
balet, opera, výtvarné umění; jak se chováme v 
divadle, v galerii.

Optimismus : Nestěžuji si.
Potěším druhé úsměvem, snažím se udělat 
radost druhému.
Netrápím se, když se mi něco nepovede. Umím 
se sám sobě zasmát.
Učím se, že na moje trápení je řešení a že je 
mohu sdílet s kamarády.

Obrázkové Slovní matematické číslice písmeno

Hrady a zámky II.
Stavební stroje

Slova od L
Jména dětí

Puntíky 11-20 rozházené
Číslice římské I-X

5 D, H

Pranostika Přísloví
Na svatého Lva papeže, travičky se už nařeže 
(11.4.)
Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři (24.4.)

Hlavou zeď neprorazíš.

Ráno moudřejší večera.

Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání)
Z.Miler, I.Hercíková, O zvědavém štěńátku.
Herkules a vůz, Ezopovy bajky.
Lovec, Ezopovy bajky.
Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání
Pojem stejně, méně x více (výrazný rozdíl). 
Určování množství do 3,  vytváření trojic.
Třídění předmětů podle velikosti.

Psychomotorika
1.lezení, plazení pod šnůrou;
2.lezení ve vzporu klečmo, dřepmo;
3.válení sudů;
4. kutálení malým míčkem, nácvik hodu malého míčku horním obloukem;
5. přitahování na lavičce;
6.chůze po molitanových blocích – schůdky, šikmá plocha.
7. pohybové hry – Pásla ovečky, Čížečku, čížečku, ( udržení útvaru kruhu a procvičování chůze v 
kruhu); Míč na slepo (házení se zavázanýma očima podle lokalizace zvuku), Včeličky do úlu (běh, 
orientace v prostoru a podle barev, pohotová reakce na signál);

Tanečně pohybová výchova:
● PÍSNĚ TEMATICKY ZAMĚŘENÉ NA UKONČENÍ ZIMY A ZAHÁJENÍ JARNÍHO OBDOBÍ V 

PŘÍRODĚ

Petrklíč - pohybové ztvárnění písně s doprovodem Orffova nástroje, Hra na vajíčka - hra 



s rolí dítěte -slepičky, určováním barev vajíček a rytmickým doprovodem na buben, Přišlo 
jaro do vsi - taneček v kroužku, Hřej sluníčko hřej -taneček v kroužku (pohyb znázorňující 
text písně), Travička zelená - pohybová hra-reakce na pokyn učitelky(obměny poloh těla)
Úvodní píseň k tématu příletu stěhovavých ptáků: Jaro - pohybové znázornění 
rytmického kolébání, (CD + zpěvník Hrajeme si u maminky);

● PTÁCI V JARNÍCH PÍSNÍCH
Návrat - pohybové ztvárnění textu písně v jejím rytmu (CD + zpěvník Hrajeme si u 
maminky),
Žežulička - pohybové ztvárnění písně s doprovodem na rytmická ozvučná dřívka ( CD + 
zpěvník Hrajeme si u maminky), Kukačka - střídání sborového a sólového zpěvu s 
doprovodem na ozvučná dřívka, Vrby se nám zelenají - tanec menuet se zelenými 
větvičkami, Kos - doprovod na ozvučná dřívka v části písně "klap...", Čáp - Zpěv s 
pohybovým napodobováním chůze čápa a klapání zobákem v rytmu písně .

Výtvarný blok Pracovní činnost
Zobající slepička a kuřátko– prstové barvy.
Beruška – tempera.
Kvetoucí strom.

Tulipán.
Setí hrášku.
Zalévání rostlin na zahrádce.
Klavír z papíru.

Grafomotorika:, jemná motorika
Klikatá pěšina, horní, dolní oblouk.
Šikmá čára – jízda ze skluzavky, déšť.
Stříhání podélných proužků, stříhání malých kousků papíru a vhazování do malého otvoru v 
krabičce; muchlání krepových kuliček.
Zrakové vnímání
Odlišení výrazněji jiného obrázku v řadě, lišícího se horizontální polohou;
Hry na procvičování zrakové paměti – zapamatování alespoň 3 předmětů, změny jejich pořadí;

Hudební blok- písně, cvičení sluchu Poslech hudby
Hřej sluníčko, hřej
Pampelišky
Zajíček ušáček
Když je větřík mrňavý

A.Vivaldi, Čtvero ročních dob, Jaro 
– Allegro.
J. P. Vejvanovský, Serenáda in C

Básničky Hádanky
Spokojené veverky
Seděly dvě veverky na červené jedli,
chvilku něco chroupaly, chvilku něco jedly.
Až když měly plná bříška, řekly si: už dost.
Houpaly se, houpy, jen tak pro radost.

Stojí víla černobílá, jenom vlasy 
zelené.
(bříza)

Žlutá hlavička, vykoukla z vajíčka,
píp, píp, píp, tady mi bude líp.
(kuřátko)

Štěká, vrčí, zuby cení,



Duben
Duben, duben,
přineste buben,
než začne zpívat sad,
budeme bubnovat, 
písničku pro jaro,
aby už nespalo.                                                     Z. Brožová

Jdou ovečky strání
Jdou ovečky
přes kopečky
chodí sem tam
strání
Slunce hřeje -
co jim přeje?
Dobré pochutnání! J. Balík

lepší hlídač nad něj není,
má rád děti, chce si hrát,
on je věrný kamarád.
(pes)
 
Kočičí rozpočitadlo:
Leze kočka přes vrata, za ní čtyři 
koťata – ty, a ty, a ty, a ty. A to 
páté, Benjamínek, protáhlo se pod 
vraty (Jiří Žáček)

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Cvičení zaměřené na hlásku R:
Cvičení polohování a pohyblivosti jazyka - olizování tvrdého patra jazyka do tvaru korýtka zezadu 
dopředu, vyslovování L.

Angličtina
téma

Slovní zásoba příběh Písničky

Calendar (kalendář):  weather(počasí), names of days (jména dnů), names of months (jména 
měsíců), seasons (roční doby) - spring (jaro) - pelmanism (pexeso) 
Bits: playground equipment (zařízení dětského hřiště) 
Story 6 (příběh): Where´s my teddy bear? (Kde je můj medvídek?) 
Vocabulary (slovíčka): sad (smutný), happy (šťastný), 
                                         table (stůl), bed (postel), chair (židle),
                                         Mummy (maminka), Daddy (tatínek), sister (sestra), dog (pes), ball (míč) 
                        Revision (opakování): ears, eyes, nose, mouth, tummy 
                                                               Colours, numbers 1-5 
Phrases (fráze): Where´s my teddy bear? (Kde je můj medvídek?) Here he is! (Tady je!),
                              I don´t know. (Nevím),  Is he under the (table, bed, chair)? (Je pod 
                              stolem/postelí/židlí?).
Rhymes (říkadla): Teddy bear, teddy bear, turn  (Medvídku, zatoč se). 
                                Teddy bear, teddy bear, sit on the ground. (Medvídku, sedni si na zem)
                                If you´re happy, happy, happy, clap your hands. (Jestli jsi šťastný, tleskni) 
Games (hry): Hide and seek! (Na schovávanou) 
                        Play with your teddy bear. (Zahraj si se svým plyšovým medvídkem/zvířátkem) 
Stories (pohádky): Where´s Spot? (Kde je Spot?) a  story about a little puppy hiding around the 
house. (Pohádka o štěňátku, které se schovává v domě). 


