
Leden MŠ Ratolest
Rozvojový program pro děti

Poupátka

Zima je tu
Vzdělávací obsah Ctnost 
Tři králové.
Zima – oblékání, zimní radovánky (bezpečnost), 
zvířátka a zima.
Povolání – co kdo dělá, jaké potřebuje nástroje 
(inspirace k přípravě školkového karnevalu).

Hygiena a čistota.
Ruce myji ze všech stran.
Vím, kdy si mám mýt ruce.
Chovám se ohleduplně v umývárně.

Obrázkové Slovní matematické číslice písmeno

Hrady a zámky I.
Malíři impresionisté

Jména dětí
Slova od M

Puntíky násobky 2
Čísla 100 - 1000

3, 4 I, S

Pranostika Přísloví
Na Nový rok, o slepičí krok, na Tři krále, o skok 
dále (1.1., 6.1.)
Na Saleského Františka, meluzína zapíská (29.1.)

Čistota půl zdraví.

Lež má krátké nohy.

Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání)
J. Čapek, Jak pejsek a kočička myli podlahu
Liška a ostružiník, z Ezopových bajek
Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání
Prohloubení pojmů – krátký x dlouhý, úzký x široký, 
orientace v prostoru – vedle, za, mezi.
Řazení barevných kartiček podle zadání (vzor nebo hod kostkou s barvami).

Psychomotorika
1.chůze po lavičce 
2. procvičování dovedností s míčem – kutálení, podávání míče horem nad hlavou a dolem mezi 
koleny – děti seřazené za sebou;
3. procvičování hodu na cíl – házením sněhových koulí  do kruhu nebo míčků do koše, házení na 
pokyn (podle sluchu);
4.nácvik rovnováhy - chůze po provaze, po balančních půlmíčích - různé dráhy;
5.zvládat pohybové dovednosti na sněhu , jízda na bobech, saních či klouzačce;
6.hra na „Mrazíka“ (koordinace pohybu,  pohotovost, spolupráce);děti, pojďte ke mně  - kroky 
různě velké podle pokynu; hra na bruslení – klouzání na podlaze za pomoci hadříků; hra 
Sněhuláci – orientace v prostoru, střídání různých druhů chůze a běhu, počítání do tří.

Tanečně pohybová výchova: My tři králové – tříkrálová koleda, zpěv ve trojicích s kostými králů; 
Bude zima, bude mráz – tanec v kroužku s dialogovým zpěvem (střídání skupinkového a 
sólového zpěvu); Naříkal vrabec na zimu – tanec ve ¾ rytmu s vyplněním pomlky do rytmu 
písně; Fanfrnoch – tanec ve dvojicích s napodobeninou nástroje (plastový kelímek, provázek)



Výtvarný blok Pracovní činnost
Malování tříkrálové koruny – voskovky, 
vodovky,
výzdoba šály  – tempery, kousky barevných 
papírů, stříhání třásní,
krmítko s ptáčky.
Kresba – postava s hlavou, rukama, nohama.

Sněhuláci - muchlání kousků vaty, lepení, 
vytváření různých masek za pomoci krepového 
papíru aj. materiálů,
Pokud nám napadne sníh - stavby ze sněhu, 
lucerna ze sněhu, ledové sochy.

Grafomotorika:, jemná motorika
Procvičování vodorovné a svislé čáry, kroužení klubíčka;
Skládání rozstříhaných obrázků se zimní tematikou, stříhání malých kousků papíru a vhazování do 
malého otvoru v krabičce;
Zrakové vnímání
Vyhledávání známých předmětů na obrázku, odlišení obrázku v jiné velikosti;
Zraková paměť;

Hudební blok- písně, cvičení sluchu Poslech hudby
My tři králové, Mrazíci – Utíkali dva mrazíci, vzhůru dolů 
po ulici, jednou já, jednou ty, sníh se lepí na paty. Bude 
zima, bude mráz – Bude zima bude mráz, kam se ptáčku, 
kam schováš … Každé dítě si vybere jednu z již naučených 
písniček, kterou zvládne samo s jistotou zazpívat.

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

Kočky
Sněží, sněží potichu,
kočky choďte v kožichu.
Noste kožich kočičí, 
pod něj vítr nefičí.                       J. Žáček

Vrabeček
Čimčarara, čimčarara,
poskočí si vrabeček.
Pro ptáčky je naše zrní,
ten nejlepší dáreček.

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

Rozpočitadlo: Kdo je šašek mezi námi, tomu patří čepička, 
bude běhat, honit děti, zazvoní mu rolnička. 

Přišel k nám host,
spravil nám most.
Bez sekyry, bez dláta
a je pevný dost. (mráz)

Zahřeje nám obě uši,
mráz je na nás připraven,
s bambulkou i bez bambulky,
v zimě bez ní nechoď ven. (čepice)

Že vám auto nechce jet,
ani zpátky ani vpřed?
Tenhle chlapík vám ho spraví,
objedete celý svět! 
(automechanik)
J. Žáček

Jemu námořníci vděčí,
že je chrání, že tu je.
Tam, kde hrozí nebezpečí,
jasným světlem varuje.(maják)
J. Havel



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

Slovní zásoba příběh Písničky

Calendar: Happy New Year 2016! 
Names of days (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday). 
January
What´s the weather like today? (sunny, cloudy, rainy, windy, snowy, foggy)
Classroom language: Hello! Bye, bye! Everyone, listen to me! Sit down, stand up, sit on the 
bench/chair, come here, make a circle, hold hands, pick a card, listen to the story
Topic: I like bananas!
A story about a gorilla who comes to a home and eats all bananas, sandwiches, biscuits and 
apples. 
(Příběh o gorile, která příjde domů a sní všechny banány, sendviče, sušenky a jablka)
Vocabulary:  gorilla, tummy (břicho), big, banana, apple, sandwich, biscuit. I like …..  Please. 
Thank you.
Colours: red, yellow, blue, green, brown
Bits: Tools (1. týden v lednu) scissors /sizrs/ nůžky, a screwdriver /skrůdraivr/ šroubovák, a 
handsaw /hendsó/ ruční pilka, pliers /plairz/ kleště kombinačky, an auger /ógr/ vrták, a wood 
plane /wud plein/ hoblík, pincers /pinsrz/ kleště štípačky, a hammer /hemr/ kladívko, an axe 
/eks/ sekyrka, a file /fail/ pilník
Professions (2.-4. týden) a teacher (učitelka), a baker (pekař), a musician /mjůzišn/ (hudebník), a 
sweet shop lady (prodavačka v cukrárně), a sailor (námořník), a chimney sweep /čimni swíp/ 
(kominík), a postwoman (listonoška), a firefighter /fajrfajtr/ (hasič), a butcher /bučr/ (řezník), a ? 
(doplním)
Story books:
Thesaurus Rex, The Very Hungry Lion (o zvířatech v džungli), Where´s Spot? (kde je malé štěně?)
Další podle mého výběru z městské knihovny.
Songs, rhymes : I like bananas, I like apples, I like sandwiches, I like biscuits too!
I´m a gorilla, one, two, three, I´m a gorilla, dance with me!
A red apple, red, red. A green apple, green, green. A yellow banana, yellow, yellow. A brown 
gorilla, brown, brown.
Action songs: Hockey, cockey. Loopty Loo. Mulberry bush. London Bridge. Flying saucer. Johny 
works with one hammer.(viz zpěvníček Songs and Rhymes)


