
Září  MŠ Ratolest 

Rozvojový program pro děti 
Poupátka 

 
Seznámení s prostředím školky, kamarádi 

Vzdělávací obsah Ctnost  

 Seznámení s prostředím školky, 
mám kamarády, důležitost pravidel 

 sv. Václav 

Pořádek: Ukládám věci na své místo. 
Dávám na své místo boty, bundu, bačkory, nádobí, 
hračky, kartáček a pastu, notýsek. 
Pomáhám druhým, aby dbali o pořádek. Poznám svou 
značku, své věci. 
Zeptám se, když si nevím rady s úklidem (rozlitý čaj 
apod.) 

 

Obrázkové Slovní matematické  číslic
e 

písmeno 

Motýlci  
Strunné hudební nástroje 

Jména dětí Puntíky 1-10 uspořádané 
Puntíky 1-10 neuspořádané 

 1,2 A,T 

 

Pranostika Přísloví 

Na Panny Marie narození vlaštoviček shromáždění. 
Přijde Václav, kamna připrav. 

Ranní ptáče dál doskáče 
Nejvíce křičí ti, co dělají nejméně 

 

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

Voli a vůz; O třech medvědech 
Život sv. Václava 
Roztleskávání slov po slabikách (zajíc, kolo, klíče, holčička, dům, okurka, zip- nebo jiná); krabičky 
s různými zvuky- co asi ukrývají 

Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání 

Pojmenování velikostí: malý, velký, vysoký x nízký, krátký x dlouhý ( vyšší x nižší) 
Třídění předmětů podle barvy: světlý x tmavý 

 

Psychomotorika 

 válení sudů, plazení 

 rytmicko – pohybové sestavy při hudbě: U naší babičky, stoupáme na špičky, trháme jablíčka, 
trháme hruštičky a pak je sníme u naší babičky smíme. PH“ Na Motýlky“ zastavení na signál 
s rytmickým doprovodem 

 cvičení na rozvoj poznání tělesného schématu a směrů v prostoru 

 

Výtvarný blok Pracovní činnost 

Hra s tiskátky bramborovými a barvou 
Velké šnečí ulity 
Obilné klasy 
Jablíčko 
Sv. Václav 

Sluníčko 
Dopis- skládanka z papíru 
Houba 
Navlékání věcí na šňůrku 
Modelování 

Jemná motorika, hmat a grafomotorika: 

Plynulý pohyb po papíře- linie, volně 
Dokreslování detailu do obrázku 
Třídění přírodnin po hmatu (žaludy, kaštany, oříšky) 

Zrakové vnímání 



Hledání stejných obrázků, vyhledávání předmětů na obrázku, hledání odlišného obrázku v řadě, 
znalost základních barev (červená, zelená, modrá), spojování poloviny obrázků 

 

Hudební blok- písně, cvičení sluchu Poslech hudby 

Skákal pes, přes oves (lidová)  
Ovčáci, čtveráci (lidová) 
Na houpačce Houpeme se, houpeme se sem a tam, tam a sem. 
Žabáček se houpe, žabáček se houpe s medvědem. 
Káčátka se batolí (lidová) 
Žížala (lidová) Tancovala žížala na zahrádce polku, čmelákovi, že 
ji hrál, dala kousek vdolku. Potom ji vzal do kola kovaříček mladý, 
tomu dala za tanec, kousek čokolády. 
Šnečku, šnečku, vystrč  růžky, dám ti krejcar na tvarůžky a 
trojníček na tabáček, bude z tebe hajdaláček. 
Kočka leze dírou (lidová) 
Kočka leze dolů (autor: Anna Dubská) 

Antonio Vivaldi- Čtvero ročních 
období: Léto 3.část 
Antonio Vivaldi- Čtvero ročních 
období: Podzim 1.část 

 

 

Básničky Hádanky 

Ruce Ruce, ruce, ručičky to jsou moje prstíčky. Dlaně, dlaně, 
dlaně, zatleskáme na ně. Ručičky si spolu hrají, mnoho práce 
nadělají. Buchy, buchy na vrátka, to je krásná pohádka. 
Brýle Stačí malá chvíle, vykouzlím si brýle, stejné brýle má náš 
děda, ten je ale stále hledá. (Romana Suchá: Rozpustilé básničky) 
 
Ptáček létá(Zuzana Pospíšilová) Každý ptáček dobře létá, v létání 
je mistrem světa. Pozoruje z výšky svět, může s mraky dovádět. 
Had se plazí (Zuzana Pospíšilová) Had se stále jenom plazí, 
protože mu nohy schází. V létě z díry vyleze, vyhřívat se na meze. 
 
Rozpočítadlo: Koník sivý dlouhohřívý, skáče v poli u stodoly, 
skáče v poli tam a sem, ke komu ten koník skočí, ten musí jít 
z kola ven. 

 Čtyři rohy, žádné nohy, 
chaloupkou to pohne. (šnek) 
Po dešti, oblohu slunce vyleští. 
Sedm barevných oblouků, 
rozklene od lesa na louku. (duha) 
Co je rychlejší než hrom? (blesk) 
Když miminko stále pláče, do 
kapsy ho dá a skáče. (klokan, Z. 
Pospíšilová) 
Kdo má nejvíc párů očí, hlava se 
mu pýchou točí. (páv, Z. 
Pospíšilová) 

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání 

Pohyblivost jazyka: vysouvání a zasouvání, olizování horního a dolního rtu, pohyby jazykem nahoru 
k nosu a dolů k bradě. 
Přičichneme ke kytičce- hluboký nádech nosem 

 

Angličtina 
téma 

Slovní zásoba příběh písnička 

Greetings 
(Hello, 
Good Bye) 

hello, bye-bye, rabbit, jump, 

butterfly, sky, happy, sad, 

name, fly, grasshopper, little,  

Hello Robby: story about a 
little rabbit that relaise its 
ability to jump, while he sees 
three beautiful butterflies. 

Songs: red, yellow, blue; 

I like to hop, hop, hop 

(JS) 

 


