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Náš každodenní rituál 



 

Každý den se v naší třídě opakují určité rituály, které se týkají nejen příchodu dětí do třídy, řízených 

činností, ale i stolování, odpočinku a odchodu dětí domů. Každý rituál má své místo a svůj účel. Rituály 

v průběhu dne představují pro děti důležité opěrné body. Rituály v nás posilují pocit sounáležitosti, 

zpestřují všední den. Naše denní rituály a neustálé střídání ročních dob uchovávají hodnoty, dodávají 

řád dnům, měsícům, celému roku. Napomáhají orientovat se v čase a poskytují pocit bezpečí a 

kontinuity. Mezi naše denní rituály patří: 

 

POZDRAV – ranní pozdrav v kruhu, společné přivítání pomocí básničky s pohybem. Prostor pro 

vzájemnou komunikaci, rozhovory – „Co jsem zažil, co jsem dělal s rodiči, co bych chtěl ostatním 

sdělit…“ 

 

KALENDÁŘ POČASÍ – vyhodnocení aktuálního počasí, zaznamenání pomocí ikon na tabuli s přehledem 

ročního období a dnů v týdnu.  

 

POČÍTÁME DĚTIČKY, CHLAPEČKY I HOLČIČKY – počítání v českém i anglickém jazyce, kdo dnes přišel 

do školky, kolik přišlo holčiček a kolik chlapečků. Procvičujeme číslice a předmatematické dovednosti.  

 

ELIPSA – chůze naboso po elipse, dodržení vzdálenosti, ohleduplnost, udržení tempa, zklidnění při 

relaxační hudbě a navození soustředění na další činnosti. 

 

STOLOVÁNÍ – děti si samy prostírají, nalévají, uklízejí stolečky. 

 

ČETBA POHÁDEK/PŘÍBĚHŮ – zklidnění, uvolnění, naslouchání čtenému textu s prvky dramatizace při 

odpočinku po obědě. 

 

VÍTÁNÍ/LOUČENÍ – vzájemný pozdrav, předávání informací. 

 

 

 

 

 

Pondělí s Natálkou 



 Brainstorming – zkusíme s dětmi vyjmenovat co nejvíce zvířátek ze zoo 

 Rozhovor s dětmi – Co je to zoologická zahrada? Už si byl v ZOO? Proč chováme zvířata 

v ZOO? Které zvíře máš nejraději?  

 Nácvik písně „Máme rádi zvířata“ – píseň doplníme hrou na různé hudební nástroje 

 Výtvarná činnost „Lev“ – nejprve si děti na žlutou čtvrtku obkreslí kruh, následně pomocí 

vidličky a temperové barvy udělají hřívu, poslední krok už je jen udělat obličej lva 

 

Odpolední činnost: 

 Anglická písnička s pohybem – Let´s go to the zoo - 

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk&ab_channel=SuperSimpleSongs-

KidsSongs 

 Omalovánka zvířátka ze ZOO 

Úterý  

 Cestujeme do ZOO - Písnička s pohybem – Mami, mami, vem mě do Zoo ( 

https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58&ab_channel=M%C3%AD%C5%A1aR%C5

%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1) 

 Písnička s pohybem – Kola autobusu se točí dál  

 Jaká zvířátka můžeme vidět v ZOO? Vytleskávání názvů zvířat (např. tygr, lev, slon, opice, 

hroch, žirafa…) 

 Měníme se na zvířátka – Společně si pomocí obrázků ukážeme chůzi i zvuky, která zvířátka 

vydávají 

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs


 Poznáváme zvuky zvířat pomocí audio nahrávek  

  Proč chováme zvířata v ZOO? Můžeme zvířata v ZOO krmit? Proč ne? 

 Pohybová hra – hladová zvířátka 

 Tvorba ohrádek pro zvířátka – klece a počítání, nápodoba zvuku i chůze 

 Pracovní list – Ohrada pro zvířátka 

 Logopedické písničky:          Klokánek (melodie Skákal pes) 
Klokaní miminko u maminky má se, 
klokaní miminko spinká u ní v kapse. 

Klokaní miminko jmenuje se Luky, 
kouká se okolo na klokaní kluky. 

  

 Kde zvířata žijí v přírodě? (na poušti, v džungli, u řeky, v lese...) 

 Výroba hada z papíru – děti si postupně budou střihat proužky ze kterých následně udělají 

kroužky a poskládají si hada. 

  

 

 

Odpolední činnost: 

 Pohybová hra – Had leze z díry (chodíme po třídě v rytmu říkanky, chytneme se za ruce, 

"hada" vede učitelka a v rytmu říkanky chodí po třídě). 

Říkanka 

Had leze z díry, 
vystrkuje kníry, 
bába se ho lekla, 
na kolena klekla. 
Nic se, bábo, nelekej, 
na kolena neklekej. 



 

Středa-Canisterapie s Kačkou 

● Opět se můžeme těšit na lekce oblíbené Canisterapie pro děti. Vrátí se nám Kačka a dva 

pejsci Endík a Valenka. Společně se budeme učit novým dovednostem a péči o domácí 

zvířátka.  Během interakce se psy bude kladen důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky dětí, 

kognitivních funkcí jako například verbalizace a paměti. Děti si budou smět psy hladit a 

kartáčovat srst, učit je povely, hrát si s nimi a budou se tedy pomoci pozitivní motivace učit, 

jakou roli mohou psi v našich životech mít. 

●  

Odpolední činnost: angličtina s Jackem 

● S Jackem zpíváme jednoduché anglické písně s pohybem a říkáme jednoduché rýmovačky. 

● Poté se děti učí pojmenovávat různé věci kolem sebe v angličtině (např. barvy, zvířátka, 

oblečení atd.) 

● Viz webové stránky 

Čtvrtek 

 Ve čtvrtek za námi do mateřské školy přijede pan fotograf, který nás bude fotit společně jako 

třídu i jako jednotlivce. Prosím rodiče, aby děti vhodně oblékli. Děkuji 

 Hádanky zvířátka ze zoo viz. Příloha 

 Řazení zvířátek podle velikosti – K dispozici je 3 velikosti. Procvičování pojmů malý, velký, 

střední 

 Písnička – Když se u nás v Africe – 

https://www.youtube.com/watch?v=GFe0epIlZ3s&ab_channel=M%C3%AD%C5%A1aR%C5%

AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1 

 Písnička – 5 little monkeys - 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0&ab_channel=LittleBoBoNurseryRhymes

-FlickBoxStudios 

https://www.youtube.com/watch?v=GFe0epIlZ3s&ab_channel=M%C3%AD%C5%A1aR%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=GFe0epIlZ3s&ab_channel=M%C3%AD%C5%A1aR%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1


 Překážková dráha pro opičky  

Odpolední činnost: 

 Básnička s pohybem „Pojedeme na výlet“ 

Pojedeme na výlet, (chůze po prostoru, držíme „volant“ v ruce) 
ráno tam a večer zpět. (chůze vpřed a chůze vzad) 
Svačinou se vybavíme, (děláme, že jíme) 
ZOO dneska navštívíme. (vytleskáme) 
 
V ZOO bydlí klokani, (poskoky snožmo) 
lvi, tygři a lachtani. (znázorníme jednotlivá zvířata) 
Medvědi a opice, (znázorníme jednotlivá zvířata) 
líbí se mi nejvíce. (vytleskáme) 
 
A tak hurá na výlet, (chůze po prostoru, držíme „volant“ v ruce) 
ráno tam a večer zpět. (chůze vpřed a chůze vzad) 

 

Pátek – angličtina s Pavlou  

● Specializovaná lektorka angličtiny pro nejmenší 

● Více informací o programu lze najít na stránkách mateřské školy - 

http://www.skolkadrobecek.cz/page3.php 

●  

 

Odpolední činnost: Mensa 

Každý týden budeme do dopoledního programu zařazovat dětskou mensu (v naší třídě bude probíhat 

v pátek). Jedná se o systém učení, který je zaměřen na rozvoj a podporu v oblasti rozumových 

dovedností, grafomotoriky a motorických cvičení. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci 

cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v 

dětském věku. V průběhu školního roku se seznámíme s celou řadou automobilových značek (škoda, 

ford...atd.) Tento systém učení je založený na vytváření asociačních spojů mezi neurony. Aby se tomu 

tak dělo, mozek musí být stále aktivní, pracovat s informacemi, které se učíme. Proto nejde o pouhé 

http://www.skolkadrobecek.cz/page3.php


zapamatování si značek. V souvislosti s asociačními rýmy vytváříme hádanky, hledáme obrázky k 

jednotlivým značkám nebo bez předlohy zkoušíme hádat dle určených znaků značky aut. Součástí 

dětské mensy je také procvičování jemné motoriky, koordinace a rovnováhy, také budeme zařazovat 

pohyb na hudbu, tanec, rytmiku a poslech hudby.  

 Více informací o mense a programu naleznete na stránkách mateřské školy - 

http://www.skolkadrobecek.cz/page3.php  

 

* Plány a přípravy jsou pouze orientační, vyhrazujeme si proto právo na změnu dle aktuální situace ve 

školce. Zároveň žádáme rodiče, aby dětem předem neprozrazovali, co je daný den ve školce čeká za 

činnosti. Jsou poté ochuzeny o překvapení a snižuje se tím jejich motivace. 

 

Přílohy: 

 

 Veliký je, navíc těžký,                              Pruhovanou má svou mámu, 
 všude musí chodit pěšky.                         pruhy nosí na pyžamu. 

 Dlouhý nos má jenom on.                        Černobílá má i žebra. 
 Ptáte se kdo? Přece…(SLON)                    Poznali jste? Je to.. (ZEBRA) 

   
 Na stromech se ráda houpe,                     Když miminko stále pláče, 

 banány si sama loupe.                              do kapsy ho dá a skáče. 
 Žije hlavně v Africe.                                 Ten australský skokan, 
 Kdopak je to?...(OPICE)                            jmenuje se ……(KLOKAN) 

   
 Pro svou hřívu stal se král,                        Silná kůže, samé špeky, 

 každý se ho totiž bál.                                má rád bahno, louže, řeky. 
 Tak hlasitý strašný řev,                             Je to tuze tlustý hoch. 
 umí totiž jenom……(LEV)                           Ptáte se kdo? Přece…(HROCH) 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolkadrobecek.cz/page3.php


 

 

 



 


