
LEDEN 2022                                                                                                     MŠ RATOLEST 
Rozvojový program pro děti 

Poupátka 
Pouze pro vnitřní potřebu pedagogů a rodičů MŠ 

 
Vzdělávací obsah Ctnost a návyky 

Tři králové 
Zima 

 oblékání 
 zimní radovánky a sporty (bezpečnost) 
 zvířátka a zima 

Povolání 
 co kdo dělá, jaké potřebuje nástroje 

(inspirace k přípravě školkového 
karnevalu) 

PRACOVITOST: Práce je tvoření, spolupodílení 
se na vytváření jak nezbytných podmínek pro 
život, tak na kráse kolem nás, vykonávaná 
s láskou dává člověku radost, posvěcuje ho.  
- dokončený obrázek, dohraná hra znamená 
radost pro tebe i pro druhé (maminku, paní 
učitelku, kamarády) 
- hračky se lépe uklízejí společně, pomoz i s tím, 
s čím sis nehrál/a 
- práce končí, až když máš uklizeno své 
pracovním místo (odstřižky do koše, lepidlo do 
krabičky..) 

 

Obrázkové Slovní Matematické Číslice Písmeno 

Plemena psů 
Hudební skladatelé 

Jména dětí 
Slova od A 

Puntíky násobky 3 
Číslice 100 - 1000 

1, 2, 3,4 I, S 

 

Pranostika Přísloví 

Na Nový rok o slepičí krok, na  Tři krále o skok 
dále, na Hromnice o hodinu více (1.1., 6.1., 2.2.) 

Svatá Priska, pod saněmi píská (18.1.) 

Bez práce nejsou koláče. 
Práce kvapná, málo platná. 
 

 

Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání) 

Rybář a píšťalka, z Ezopových bajek 
Zajíc a želva, z Ezopových bajek 

Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání 

Prohloubení pojmů: krátký x dlouhý, úzký x široký.  
Porovnávání  velikosti, pojem: menší x větší. 
Orientace v prostoru – vedle, za, mezi. 
Geometrické tvary: kruh, čtverec 

 

Psychomotorika 

 procvičování dovedností s míčem – kutálení, podávání míče horem nad hlavou a dolem mezi 
koleny – děti seřazené za sebou 

 chůze po lavičce bokem, sed obkročmo, naklánění „jízda na saních“ 

 procvičování hodu na cíl – házením sněhových koulí  do kruhu nebo míčků do koše, házení na 
pokyn (podle sluchu) 

 nácvik rovnováhy - chůze po provaze, po balančních půlmíčích - různé dráhy 

 zvládat pohybové dovednosti na sněhu , jízda na bobech, saních či klouzačce 

 



Pohybové hry: na „Mrazíka“ (koordinace pohybu, pohotovost, spolupráce); „Děti, pojďte ke mě“ 
- kroky různě velké podle pokynu; na „bruslení“ -  klouzání na podlaze za pomoci hadříků; 
„Sněhuláci“ – orientace v prostoru, střídání různých druhů chůze a běhu, počítání do tří. 

 

Výtvarný blok Pracovní činnost 

 Tři králové 

 Ptáčci v zimě 

 Pokud nám napadne sníh - stavby ze sněhu,  
       lucerna ze sněhu, ledové sochy 

 Hraní s geometrickými tvary z barevných 
papírů – sestavování a lepení obrázků (domy, 
stromy, hvězdy aj.) 

Grafomotorika:, jemná motorika 

G:    Procvičování vodorovné a svislé čáry, kroužení klubíčka 
JM:  Stříhání malých kousků papíru a vhazování do malého otvoru v krabičce 
        Balení předmětů do papíru = dárek 
        Navlékání těstovin na šňůrku 

Zrakové vnímání 

Skládání rozstříhaných obrázků se zimní tematikou 
Odlišení obrázku v jiné velikosti, jiného obrázku v řadě, obrázku lišícího se horizontální polohou. 
Procvičování základních barev (červená, modrá, žlutá, zelená, bílá a černá), řazení barevných 
kartiček podle zadání (vzor nebo hod kostkou s barvami). 

 

Hudební blok- písně, cvičení sluchu Poslech hudby 

My tři králové – tříkrálová koleda, zpěv ve 
trojicích s kostýmy králů 
Huboval vrabčák 
Rampouch 

A. Vivaldi, Čtvero ročních dob op. 8, Nr. 4 – 
Zima, Largo. 
G.B.Sammartini, Sonata, Allegro 

 

Básničky Hádanky 

Leden 
Leden, leden, přikryl vodu ledem 
a kde včera byly louže, tam to dneska pěkně klouže.     
                                                                                  Fr. Hrubín 

Rukavice 

Nasaďte si rukavice, přijdou velké fujavice. 
A na hlavy čepice, ty nám přece sluší, 
zahřejí nás velice, nezmrznou nám uši. 

 

Vrabeček 

Sníh už pokryl všechny střechy, na vrabečka padá, 
přitulil se ke komínu, nahříval si záda. 

Dobře bylo vrabečkovi v teple za komínem. 
Co mu dáme, až se vyspí? Slaný rohlík s kmínem. 

 

 
 
 

Padá, padá bílé z nebe, 
Když to chytíš, tak to zebe, 
Na dlani je chviličku,  
hned se změní v kapičku.  
                                   (sněhová vločka) 
 
Přišel k nám host, 
spravil nám most. 
Bez sekyry, bez dláta 
a je pevný dost.                      (mráz) 
                                                                        
 
Že vám auto nechce jet, 
ani zpátky ani vpřed? 
Tenhle chlapík vám ho spraví, 
objedete celý svět! 
                                   (automechanik) 
                                                 J. Žáček 
 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Spole%c4%8dnost/Oble%c4%8den%c3%ad/Rukavice


Tři vrabčáci  
  

V lískovém keři bez oříšků sedí tři vrabčáci, bříško 
k bříšku. 

Napravo Frantík vlevo Eda, uprostřed Honzík – neposeda. 

Srdéčka tlukou ťuk, ťuk, ťuk. Vrabčáci sedí, ani muk. 

 

Pekař 

Napekli pekaři slaďounké rohlíky, 

že ani nestačí proutěné košíky. 

A než je upekli, mákem je sypali, 

aby nám k snídani ještě víc chutnaly. 

 

Pekly Káče koláče 

Jedna Káče, dvě Káče, pekly spolu koláče.  

Jedna si je chválila, druhá si je spálila. 

 
Pilot 
Pilot řídí letadlo, aby na zem nespadlo. 
Startujeme – už se letí! Letadlo je plné dětí.            J. Žáček               

Jemu námořníci vděčí, 
že je chrání, že tu je. 
Tam, kde hrozí nebezpečí, 
jasným světlem varuje.          (maják) 
J.Havel 
 
Rozpočitadlo: Kdo je šašek mezi 
námi, tomu patří čepička, bude 
běhat, honit děti, zazvoní mu 
rolnička 

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání 

Nacvičování pohyblivosti rtů: brnkání o spodní ret, rozkmitávání rtů výdechovým proudem 
vzduchu – frkání. 
Procvičujeme pomalý nádech, přerušovaný výdech spojený s artikulací „fúúúú“. 

 

Angličtina 

Téma: Family 
Příběh: Robby Rabbit 
 
Slovíčka: mather (mummy), father (daddy), son, daughter, brother, sister, baby, grandmother, 
grandfather, rabbit, butterflies, come here, jump 

Písnička:  
- Daddy finger:  
Daddy finger, Daddy finger, Where are you?? 
Here I’m, Here I’m, How do you do?? 
Mommy finger, Mommy finger, Where are you?? 
Here I’m, Here I’m, How do you do?? 
Brother finger, Brother finger, Where are you?? 
Here I’m, Here I’m, How do you do??? 
Sister finger, Sister finger, Where are you?? 
Here I’m, Here I’m, How do you do?? 
Baby finger, Baby finger, Where are you?? 
Here I’m, Here I’m, How do you do??? 

 

 

 

 

http://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/1.st/Integrovan%c3%a1_tematick%c3%a1_v%c3%bduka/Integrovan%c3%a1_tematick%c3%a1_v%c3%bduka_ve_2._ro%c4%8dn%c3%adku
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/0.0.0.Kliparty/J%c3%addlo
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Tane%c4%8dky
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Potraviny/Buchty_a_kol%c3%a1%c4%8de

