
 

Září 2019  MŠ Ratolest 

Rozvojový program pro děti 
Ptáčata 

 

Vzdělávací obsah Ctnost  

Seznámení s prostředím mateřské školy 
a s jejím nejbližším okolím. Pravidla.  

 Moje paní učitelky, mí spolužáci.  
 Podzimní rovnodennost – 23. září, 

astronomický podzim aneb první podzimní 
den. Den bude stejně dlouhý jako noc 
(proto rovnodennost).  

 Babí léto („pozdní léto“) - období od 21. 
září do 2. října. Někdy nazýváno 
létem svatého Václava (svátek 28. září). Volně 
se vznášející pavučiny drobných pavouků - 
lidem v minulosti připomínaly šedé „babské“ 
vlasy. Odtud zřejmě pochází i název tohoto 
období. 
 

Osobnost knížete svatého Václava.  Český kníže 
a světec.  Vyprávění o životě a ctnostech – 
statečnost a milosrdenství.  

Pořádnost:     Je obrazem uspořádanosti našeho 
nitra, je komunikací s druhým, je projevem lásky 
v soužití s ostatními. 
- dávám společné věci na své místo (knížky, hračky), 
aby je druzí našli 
- správně ukládám své věci  
- práce končí uklizeným pracovním místem (odstřižky 
do koše, lepidlo do krabičky, pastelky do kyblíčku) 
 

 

Obrázkové Slovní Matematické Číslice Písmeno 

Motýli I. 
Vlajky 

Jména dětí 
Tiskací od k 

Jablíčka 1-10 
Čísla 1-10 

1,2 A, B 

 

Pranostika Přísloví 

Panny Marie Narození, vlaštoviček rozloučení 
(8.9.) 
Svatý Václav, kamna připrav (28.9.) 

Pomáhej jinému v nesnázích. I ty se pak dočkáš 
pomoci  (s. 59, Zlatá kniha bajek) – Osel a kůň 

Nejvíc křičí ti, co dělají nejméně  (s. 18, 
Nejznámější E. bajky) -  Voli a vůz 

 

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

Hurvínkova Nebesíčka – Denisa Kirschnerová 

Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání 

M: porovnávání, vytváření dvojic, pojmy: některé – žádné, vztahy: méně – více - stejně prvků.  
Prostředky: stavebnice s různými i stejnými díly, hry v řadě a zástupu (např. dle velikosti apod.) 
P: pojmy vpravo – vlevo (Kimovy hry v místnosti) 
Č: pojmy ráno – poledne – večer, podrobně činnosti obvyklé pro ráno 

 

Psychomotorika 

 válení sudů 
 plazení 
 vytahování se na špičkách (česání ovoce), chůze na špičkách (pochod obrů), 
 „jízda na kole“ 
 „kočičí hřbet“ (protahování zad) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavu%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavouci


Pohybové hry: Vlaštovičky, shromážděte se (orientace v prostoru, zastavení na signál).  
 

Osobnostně sociální výchova 

Pravidla slušného chování – učíme se správně prosit, děkovat, zdravit. Oční kontakt. Pohádka 
z knihy Etiketa pro děti - O strašlivém drakovi.  

 

Orientace v prostoru 

Pojmy nahoře (vpředu), dole (vzadu), levá, pravá. Pracovní listy.  
 

Grafomotorika: 

Navlékání šípků 
Skládání tvarů a figur z párátek, krátkých špejlí, buď podle předlohy, nebo samostatné vymýšlení 
tvarů. Dítě může pro obměnu vymyslet tvar jako vzor pro skládání dospělého, zapojíme střídání 
rolí. Figury skládáme z geometrických tvarů, které jsme si před tím s dítětem vystříhali.  
Uvolňovací cviky – kruhy na velký formát papíru. 

Zrakové vnímání 

Pracovní listy a hry na přiřazování a pojmenování odstínů barev 
 

Výtvarný blok Pracovní činnost 

Značka do šatny Prostírání na jídelní stůl 
 

Hudební blok- písně, cvičení sluchu Poslech hudby 

1. Do školky – Marie Kružíková (Pozdravíme dobré ráno..) 
2. Babí léto (Letí letí pavučinka….) 
3. Vlaštovičko, leť 
Vlaštovka obecná má dlouhý vidlicovitý ocas a dlouhá 
špičatá křídla. Čelo, brada a hrdlo je rezavě hnědé, svrchní strana 
těla modročerně lesklá, spodní bílá (hruď, břicho a spodní krovky 
ocasní). Ocasní pera mají zespodu řadu bílých skvrn před koncem 
ocasu. Vlaštovky se živí létajícím hmyzem, který chytají v letu nebo 
sbírají z vodní hladiny. Takto za letu dokonce i pijí. 

1. Čtvero ročních dob – Four 
Seasons -  - Storm – Antonio 
Vivaldi. Hudební skladatel se narodil 
v Itálii, v Benátkách. Měl přezdívku 
Prete Rosso (Zrzavý Kněz) podle 
barvy svých vlasů a povolání. 
2. Svatováclavský chorál 

 

Básničky Hádanky 

Sluníčková školka 
Naše školka sluníčková 
Od září je celá nová.  
Dvě třídy dětí máme 
Hodně práce uděláme.  
 
Vlaštovka 

Potkala jsem vlaštovku, 
ona se mě zeptala: 
"nevidělas ostatní? 
Já jsem dneska zaspala. 
Měly jsme tu v osm sraz, 
bude podzim, tak je čas, 
letět - nevíš kde je jih? 
Mohla bys mi poradit?" 

Ptáček černý, maličký, 
ocásek – tvar vidličky. 
A když nízko poletuje, 
déšť a bouřku oznamuje (vlaštovka) 
 
 

 
Rozpočitadlo (k babímu létu): 
Kdo se bojí pavouka, ať se na něj 
nekouká! Já se na něj koukám rád, 
pavouk je můj kamarád.  
 
Kdo se na pavouka kouká, možná, že 
se naučí, od pavouka tkát a soukat, 
sítě pavoučí.  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocas
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADdlo_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz


Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání 

Obratnost mluvidel – kousáme do jablka, cvičení obratnosti jazyka.  
Hláska T, D slova a popis obrázků s procvičením hlásky M, P, B 
Napodobujeme, jak se rozjíždí a troubí auto t-t-t-t, d-d-d-d, jak jede traktor t-d-d. 
Usmějeme se, jazýček dáme pevně za horní zoubky a pak jazýček odskočí, jemně vyslovujeme 
kladívko d-d-d 

 

Angličtina 

Opakování vybrané slovní zásoby z loňského roku, abeceda, dny v týdnu, základní pokyny ve 
třídě. 

 


