
Květen MŠ Ratolest
Rozvojový program pro děti

Poupátka

Vzdělávací obsah Ctnost 
Rodina – máme se rádi s máminkou  
a tatínkem, příbuzenské vztahy, dobré vztahy  
s okolím. Maminka má svátek.
Zahrada – všechno kolem kvete a má spoustu 
barev, kontrola znalosti barev.

Trpělivost – učím se čekat, nechci mít hned 
všechno.
Když chci s někým mluvit, počkám, až na mne 
bude mít čas.
Když mi něco nejde, nerozčiluji se.
Čekám, až na mne přijde řada.

Obrázkové Slovní matematické číslice písmeno
Hudební 
skladatelé
Vlajky států

Slova od P
Jména a příjmení dětí

Číslice  100 - 10 
Rovnost 1 až 10 
obrázky

4, 5 J, L

Pranostika Přísloví
Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá (1.5.)
Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku 
(16.5.)

Všude dobře, doma nejlépe.
Nouze nás naučí, jak si poradit. 

Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání)
Jupiter a opice, Nejznámější Ezopovy bajky;
Městská a polní myš, Ezopovy bajky;
Vrána a džbán s vodou, Nejznámější Ezopovy bajky.

Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání
Pojem stejně, některé; pojem menší x větší  (výrazný rozdíl). 
Určování množství do 3,  vytváření trojic.
Vnímání prostoru: daleko x blízko.

Psychomotorika
1. chůze po lavičce popředu, bokem, pozadu s nesením předmětu, „nabírání vody“ - pokrčení 
jedné nohy, druhou oblouk pod úroveň lavičky;
2.chytání míče po tlesknutí – vyhození míče do výšky, tlesknutí, chycení;
3.poskoky s míčkem mezi koleny;
4.lezení ve vzporu klečmo, lezení jako rak;
5.sbírání a přendávání předmětů pomocí prstů u nohou;
6.holubička;
7.pohyby ve zkříženém vzorci.
8.opakování oblíbených pohybových her; příprava besídky ke svátku maminek;

Tanečně pohybová výchova:
 Procvičování rytmického citu - rytmizace slov za použití Orffových nástrojů, rytmický krok: 
písničky s  tanečky Máj, Bednář, Deštík, Viju, viju věneček, Konvalinka.



 Cvičení rychlé sluchové reakce na změnu v průběhu písně: Kominík.
 Znázorňovací tanečky, udržení útvaru kruhu: Máje, Tkadlec. 

Výtvarný blok Pracovní činnost
Obličej maminky.
Jarní šaty pro maminku.
Keř zlatého deště.

Dárek pro maminku.
Domeček s rodinou.
Zalévání na zahrádce.

Grafomotorika:
Zvířátka z kruhů – housenka, motýlek,
dráha s kličkou,
ovál.
Zrakové vnímání
Vyhledávání známých objektů na pozadí, 
odlišení obrázku v řadě lišící se horizontální polohou.

Hudební blok- písně, cvičení sluchu Poslech hudby
Roztleskávání slov na slabiky,
písničky: Sedí Liška, Vrby se nám zelenají,
Povídej mi tatínku, Ježíš má rád malé děti.

L. van Beethoven, Bagatela a moll „Pro 
Elišku“
J.N.Hummel, koncert pro trubku a orchestr Es 
dur, Rondo.

Básničky Hádanky
Věneček
Chudobku a pomněnečku,
svážeme si do věnečku.
Komupak ho dáte?
Mamince své zlaté.                               L. Stehlík

Brouček
Spinky, spinky, spinkalinky,
usnul brouček u maminky.
U maminky, u tatínka,
s nimi se mu dobře spinká.                   J.Balík

Ptáčci
Letí ptáčci domů,
cvrlikají k tomu.
Křidélky nám mávají,
k mámě domů spěchají.                        R. Suchá

Jde to vodou , nešplouchá to,
jde to lesem, nešustí to. (slunce)

Na komíně stojí,
posadit se bojí.
Nerad by se umazal,
žáby v tůni polekal.
(čáp)

Není to hádě, není to had.
Půdu mi prokypří, vidím ji rád.
(žížala)

Počitadlo
Nikoho to nenapadlo
závidí mně celý svět
Z ruky mám teď počitadlo
Jedna Dvě Tři Čtyři Pět. J. Balík



Barvičkové básničky

Žluté jsou blatouchy,
žlutá jsou housata,
žluté je sluníčko,
co svítí na vrata.                                   J. Balík

Červený rak v modré tůni
na kameni denně trůní.
Z dlouhé chvíle jenom tak,
kouká vzhůru do oblak.   J. Balík

Vařila myšička kašičku
na zeleném rendlíčku.
Kaši bílou, vařící,
sype hnědou skořicí.                        J. Balík

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Cvičení polohování a pohyblivosti jazyka: ťukání špičkou jazyka na patrovém výběžku za horními 
řezáky ve spojení s hláskou T a D.

Angličtina
téma

Slovní zásoba příběh písničky

Calendar (kalendář): weather(počasí), names of days (jména dnů - put in order (seřaď
dny/písmenka)), names of months (jména měsíců), seasons (roční doby) - spring (jaro) -
pelmanism
(pexeso)

Bits: playground equipment (zařízení dětského hřiště): a slide (klouzačka), ,hopscotch (panák),  
a roundabout (kolotoč), a spring swing (houpačka-koník na pružině), a swing (houpačka), racks
(hrazdičky), a seesaw (houpačka-prkno), a trampoline, a ladder climber (kulatý žebřík), a sandbox

Story 6 (příběh): Where´s my teddy bear? (Kde je můj medvídek?) - dokončení

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
Shapes (tvary): a square (čtverec), a circle (kruh), a triangle (trojúhelník), a star
(hvězda), a diamond (kosočtverec), a rectangle (obdélník), an oval (ovál)

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?) Look
under (the table)! A (red) teddy bear.



Rhymes (říkadla): Teddy bear, teddy bear, turn (Medvídku, zatoč se). Teddy bear, teddy bear, sit
on the ground. (Medvídku, sedni si na zem).

Songs : If you´re happy, happy, happy, clap your hands. (Jestli jsi šťastný, tleskni)
              I: Skinamarinkadinkadink, skinamarinka doo, I love you :I
              I love you in the morning and in the afternoon, I love you in the evening and
              Underneath the moon.

Games (hry): Hide and seek! (Na schovávanou) - hot/cold/freezing (horko/zima/mrzne
                        Feely bag (sáček na poznávání hmatem) - plastic letters (plastová písmenka).

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)
• You and Me (Ty a já) - opposites (slova opačného významu)
• A bear in a Square (Medvídek ve čtverci) - shapes (tvary)
• Animals (zvířátka) -  Who is the (biggest/tallest/littlest/smallest) in the (sea/jungle/farm) 

(Kdo je
             největší/nejvyšší/nejmladší/nejmenší v moři/džungli/farmě.


