
Únor MŠ Ratolest

Rozvojový program pro děti
Poupátka

Objevujeme svět kolem nás, jak se mění
Vzdělávací obsah Ctnost 
Tradice - Masopust
Pohádky - vítězství dobra, překonávání 
překážek, kdo je hrdina. Vztah ke knihám.
Cestování - čím cestujeme, jak se cestovalo 
dříve, cestujeme prstem po mapě. Zvířata 
na kontinentech. Ochrana zvířat. 

Loajalita – soudržnost
Mluvím vždy dobře o svých kamarádech.
Mám pochopení pro druhého.
Nezvýrazňuji chyby druhého.

Obrázkové Slovní matematické číslice písmeno

Jarní květiny
Plazi

Slova od T
Jména dětí

Puntíky násobky 4
Číslice 10 - 0

4, 5 O, N

Pranostika Přísloví
Na Hromnice vezmi dvě kabanice (2.2.)
Na sv. Matěje každá myší díra zavěje (24.2.)

Víc hlav - více rozumu.
Kam vítr, tam plášť.

Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání)
Polámal se mraveneček, F. Kožík;
Ptáci, savci a netopýr, Ezopovy bajky;
Člověk a jeho synové, Ezopovy bajky.
Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání
Pojem hodně x málo,
určování množství do 2, vytváření dvojic.
Třídění předmětů podle druhu (jídlo, hračky apod.).

Psychomotorika
  1. chůze přes nízké překážky se střídáním nohou;
2. válení sudů;
3. chůze po patách pozpátku na zemi, chůze popředu po kolejích (vyznačené čáry na zemi);
4. poskoky a přeskoky obounož - ven a dovnitř z obruče, z jedné obruče do další , srřídavé 
přeskakování čáry z jedné strany na druhou ;
5. podávání sáčku za zády – turecký sed, v jedné ruce sáček, dítě si podává sáček horem z jedné 
ruky do druhé;
6. orientace v tělesném schématu – hledání bodů na obličeji, na těle opakováním podle vzoru, 
nácvik některých zkřížených pohybů  - na kolena, na uši;
7. hry s míčem (kutálení, hod a chyt).
8. pohybové hry – Jeníček a Mařenka (chůze ve dvojicích, střídání druhů chůze), Ráček (chůze ve 
dvojici vpřed a vzad),  Rampouchy (střídání tempa a směru běhu, běh se zastavením na signál), 
Na medvěda (masopustní honička), 



Tanečně pohybová výchova:
● Opakování písní: Zima, Bude zima, Naříkal vrabec.
● Masopustní písně: Masopust držíme, Tancovali dva malí.
● Nové písně : Sněhulák - píseň se znázorňováním kutálení koulí ve dvojicích, Co je to? - 

hudební hádanka, tanec, rytmizace pomlk v písni, Zimní - pohybové znázornění textu
s použitím šátků.

● Hádanky a říkadla: Přišel k nám bílý kůň, Bim,bam, bom, Visí to, neví kde – rytmizace, 
užití Orfových nástrojů, střídání ve skupinovém dialogu.

Výtvarný blok Pracovní činnost
Zimní nálada – hraní s barvami:
inkoustový obrázek,
bílá pastelka na modrém podkladě;
cesty vesmírem,
vybarvování omalovánek dopravních 
prostředků.

Vodník z ruličky,
skládání vějíře pro princeznu,
štít pro rytíře,
skládání papírových šipek,
raketa.

Grafomotorika:
Překřížené čáry, dráha s mírnými záhyby do kolečka, vytváření obrázků z kruhů.
Poznávání výrazně odlišných předmětů po hmatu.
Podpora správného držení tužky.
Zrakové vnímání
Procvičování zrakové paměti (hry - který předmět se schoval, vyměnil?),
vyhledávání prvků typických pro věc, postavu na obrázku, hledání jednoduchých “popletených” 
detailů.

Hudební blok- písně, cvičení sluchu Poslech hudby
Jemine Domine. 
Masopust držíme. 
Sněží snížek. 
Sněhurka.

G.F.Händel, Varhanní koncert F 
dur op.č.4, Allegro
A.Vivaldi, Čtvero ročních dob, 
Zima, Allegro

Básničky Hádanky
Klubíčko
Podívej se, babičko,
uteklo ti klubíčko.
Kutálí se po kuchyni, 
pozor, ať se neušpiní.
Rychle běžím, už ho mám,
ráda ti ho namotám.                                           R.Suchá

Masopustní úterý
Dneska je úterý -
masopust veselý.
Medvěd tančí
basa bručí, 
přes celou vesnici
půjde průvod tančící.                                          D.Šottnerová

Letí, letí bílý pták, všude sype bílý 
mák.  (mrak se sněhem)

Dvě ručičky mám,
po nich chodívám.
Kdy máš vstávat, pohlídám,
včas na tebe zavolám.  (budík)

Stojí, stojí židle v lese,
žádný si ji neodnese.     (pařez)
J.Žáček



Veselá kapela
Bubeníku bubeníku
bubnuj pěkně zvesela
ať ví lidé na chodníku
že jde městem kapela                    J. Balík

Strašidlo
Co dělá strašidlo ?
Myslí jen na jídlo,
každého straší,
že mu sní kaši.                                                       J.Faltus

Barevné pentličky, 
zelená vesta,
hnědé botičky,
za ním mokrá cesta.       (vodník)
J.Žáček

Rozpočitadlo: 
Enyky, benyky, pohádka, 
v ní kouzelná zahrádka. 
Co tam roste, kdo to ví, 
ten mi rychle odpoví.

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Pohyblivost čelisti: bezhlasé otvírání úst, široké otevírání a zavírání úst nejprve bez hlasu, potom 
s hlasem (mňau), kroužení čelisti.
Procvičujeme pomalý nádech, rychlý přerušovaný výdech s artikulací “fú-fú-fú”.



Angličtina
téma

Slovní zásoba příběh písničky

Calendar:
● Names of days (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) – 

put the day cards in order (seřaď názvy dnů)
● 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: Story 5 – Five Little Green Frogs
A story about 5 green frogs sitting on a brown log on a hot day. They jump into a pool and 
swim. An elephant comes along, jumps into the pool too and the frogs jump out.
(Příběh o 5 žábách sedících za horkého dne na kládě. Skočí do louže a plavou. Příjde tam slon, 
skočí také do vody a žáby vyskočí ven)
Vocabulary: frog (žába), elephant (slon), trunk (chobot), pool (louže), log (kláda), It´s hot (Je 
horko), It´s nice and cool (Je pěkně a chladno), Come and swim (Pojď si zaplavat), How many? 
(Kolik?)
Numbers: 1-10 (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten)
Colours: red, yellow, blue, green, brown
Bits: pohybové aktivity nebo vybavení dětského hřiště nebo hmyz (upřesním během začátku 
února)
Story books: 1 2 3 Canada (počítání obrázků věcí typických pro Kanadu), Mamma Zooms (příběh 
o mamince na invalidním vozíku a jejím synkovi)
Songs, rhymes : Five little green frogs, on a brown log, Oh, it´s hot, it´s hot, it´s hot. One jumps 
into the pool. Aah! It´s nice and cool. One, two, three, four frogs on the log. Four little green 
frogs …..
I: Jump, little frog, jump, little frog :I And swim, swim, swim.
An elephant is very big,
Big,big ears
And a trunk
Swish, swish, trump, trump
Action songs: Hockey, cockey. Loopty Loo. Mulberry bush. London Bridge. Flying saucer. Johny
 works with one hammer. Elephant song and game (viz zpěvníček Songs and Rhymes)


