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Třídní vzdělávací program:  

 S žabičkami tam a zpět, proskáčeme celý 

svět 

Cíl: harmonický rozvoj osobnosti a samostatnosti dítěte. 

 

TÉMA: Barevné notičky  

15.- 26. května 
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ŽABIČKOVÉ RITUÁLY 
 

Rituály v průběhu dne představují pro děti důležité opěrné body – ranní rituály, rituály při 

jídle, rituály před odpočinkem... 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. 
 

POZDRAV – ranní pozdrav v kruhu, společné přivítání, pohlazení, které si předáváme po 

kruhu. Prostor pro vzájemnou komunikaci, rozhovory – „Co jsem zažil, co jsem dělal s rodiči, 

co bych chtěl ostatním sdělit…“ 

 

POZDRAV SLUNCE – jógová sestava přizpůsobená dětem, protažení a přání krásného dne. 

 

KALENDÁŘ POČASÍ – vyhodnocení aktuálního počasí, zaznamenání pomocí ikon na 

magnetickou tabulku s přehledem ročního období, měsíce, dnů v týdnu.  

 

ELIPSA - chůze na boso po elipse, dodržení vzdálenosti, ohleduplnost, udržení tempa. 

Zklidnění při relaxační hudbě a navození soustředění na další činnosti. 

 

STOLOVÁNÍ – děti si sami 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 
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Ranní rituály 

- Svolávací písnička do kruhu. 
- Společný ranní pozdrav na uvítanou, kterým zahajujeme každý 

den.  

„Dobré ráno, krásný den,  

začneme ho s úsměvem. 

Stoupneme si vedle sebe, 

                          pohladíš MĚ a já TEBE.  

 

Vzájemně se pozdravíme, pohladíme a přivítáme nový den.  

Pozdrav Slunci – přivítáme se se sluníčkem – ranní pozdrav, 

protažení. 

 

Posazeni na elipsu si budeme podávat kamínek. Kdo bude držet 

kamínek v ruce, může povídat. Ostatní poslouchají. Společně si 

povíme, co jsme dělali o víkendu. 

 

KALENDÁŘ POČASÍ – každodenní rituál, kdy si povídáme, co je za 

den, jaké máme počasí a co nás dnes čeká.  
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Během následujících dvou týdnů se s dětmi zaměříme na rozvoj hudebního 

cítění a vztahu k hudbě pomocí zpěvu, poslechu, pohybu s hudbou i 

instrumentálních činností. Ve dnech, kdy není AJ s Pavlou a plavání se naučíme 

každý den jednu jednoduchou písničku. Také propojíme téma hudby a barev 

v celoškolkové akci Barevný týden. Tato květnová akce je zaměřená na měnící 

se barvy v přírodě a navazuje na témata, která jsme ve školce probírali – 

Probouzíme přírodu, Jaro přichází. Do této akce jsou zapojeny všechny třídy 

MŠ i paní učitelky. 

BAREVNÝ TÝDEN 

Pokud máte možnost, oblečte vaše děti do dané dominantní barvy: 

Pondělí 22.5. HNĚDO-ORANŽOVÉ převažující oblečení. 

Úterý 23.5. ZELENO-ŽLUTÉ převažující oblečení. 

Středa 24.5. ŠEDO-RŮŽOVÉ převažující oblečení. 

Čtvrtek 25.5. MODRO-BÍLÉ převažující oblečení. 

Pátek 26.5. ČERVENO-ČERNÉ převažující oblečení. 

 

Modré triko se nám později bude hodit i na naši besídku o které Vás informuji 

podrobněji během následujícího týdne. 😊 

 

Pondělí – PLAVÁNÍ  

• Plavecký kurz probíhá každé pondělí od 20.2. - 12.6.2023. • Pro 

děti, které se neúčastní kurzu plavání bude připraven náhradní 

program v MŠ. 

 

Odpolední aktivity: AJ s Jackem 

 

Úterý – AJ s Pavlou  
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Odpolední aktivity: LOGOHRÁTKY 

 
 

Středa – MENSA s IRČOU  

 

Dnešní písnička: Prší, prší  

 
Prší, prší, jen se leje 
Studánka se celá chvěje 

a přes malý kamínek, 

náhle spěchá pramínek. 

Spěchá, spěchá do daleka, 

sbírá vody, stále spěchá, 

potok, říčka, řeka 

a on stále spěchá. 
 

Odpolední aktivity: MONTESSORI aktivity 

Využití Montessori pomůcek. Zkoumání, skládání, počítání, nápodoba, 

přemýšlení, motorika…to vše budeme rozvíjet. 

http://www.montessoricr.cz/ 

 

 

http://www.montessoricr.cz/
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Čtvrtek – TVOŘENÍČKO + FOCENÍ  

 

Dnešní písnička: Rybička maličká 

 

Rybička maličká po Dunaji plave, 

chytil ji šohajek u samého kraje. 

Pusť mě zas, šohajku, do té čisté vody, 

jsem ještě maličká, dopřej mi svobody. 

 
• “barevné slyšení“ - vizuálně vnímané barevné tóny (při poslechu hudby 

děti volí odstíny barev podle její nálady – pomocí houbičky dekorují 

čtvrtku, při změně hudby volí jinou barvu) 

• https://www.youtube.com/watch?v=Yk-So4rt1cc Chopin – Spring Waltz 

• https://www.youtube.com/watch?v=_XG3h6LywNQ Beethoven – Fur 

Elise 

• https://www.youtube.com/watch?v=hBPUundF1dA&list=PLJDgfi4BYgdW

ZQ9idcRadTG3I3GpuqjiS&index=2 Johann Strauss 

• https://www.youtube.com/watch?v=UpzGwC3Q-

E8&list=PLJDgfi4BYgdWZQ9idcRadTG3I3GpuqjiS&index=8 Jaroslav 

Zouhar 

 

Odpolední aktivity: GRAFOMOTORIKA 
• Dodělávání VV z dopolední činnosti – práce s lepidlem a nůžkami. Děti na 

zaschlé barvy dolepí notičky a houslové klíče (obtahují je, vymalují). 

 

 

Pátek – DRAMATIKA 

Dnešní písnička: Deštník 
 

Když padají kapičky, kapi kapi kap, (tleskání) 

tak vezmeme deštníčky, tak, no právě tak, 

proč, proč, proč asi, padá deštík na vlasy, (nevědí, ruce na vlasy) 

proč, proč, proč asi padá na vlasy 

teče voda pramínky, cáky cáky cák (tleskání) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yk-So4rt1cc
https://www.youtube.com/watch?v=_XG3h6LywNQ
https://www.youtube.com/watch?v=hBPUundF1dA&list=PLJDgfi4BYgdWZQ9idcRadTG3I3GpuqjiS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hBPUundF1dA&list=PLJDgfi4BYgdWZQ9idcRadTG3I3GpuqjiS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UpzGwC3Q-E8&list=PLJDgfi4BYgdWZQ9idcRadTG3I3GpuqjiS&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UpzGwC3Q-E8&list=PLJDgfi4BYgdWZQ9idcRadTG3I3GpuqjiS&index=8
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tak obujem holinky, tak no právě tak 

refrén 

proč je nám tu veselo, je tu černý mrak 

když z něj tolik pršelo, tak no právě tak 

refrén 

 

• Jaké známe hudební nástroje? Hrál/a jsem někdy na hudební 

nástroj? Jaké hudební nástroje používáme ve školce? 

• Představíme si všechny základní hudební nástroje 

• Tancujeme podle melodie hudby, vysoké, nízké tóny, smutná a 

veselá hudba – pohybujeme se podle nálady hudby 

 

 

Odpolední aktivity: Rytmocvička 

• Hrajeme si na ozvěnu/dozpívánky – rozkládáme písničky, 

pojmenováváme píseň, kterou zpívá kamarád a zpíváme je 

v kruhu po slokách. Pomocí pohybů předvádíme předměty 

z písní. 

 

BAREVNÝ TÝDEN       

 

Pondělí – PLAVÁNÍ + HNĚDO-ORANŽOVÉ převažující oblečení. 

• Plavecký kurz probíhá každé pondělí od 20.2. - 12.6.2023. • Pro 

děti, které se neúčastní kurzu plavání bude připraven náhradní 

program v MŠ. 

 

Odpolední aktivity: AJ s Jackem 

 

Úterý – AJ s Pavlou + ZELENO-ŽLUTÉ převažující oblečení. 

        + Sférické kino v MŠ 
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Odpolední aktivity: LOGOHRÁTKY 

 
 

Středa – MENSA s IRČOU + ŠEDO-RŮŽOVÉ převažující oblečení. 

 

Dnešní písnička: Žabička zelená  

 
Žabička zelená z jara celá blažená,  

Žabička zelená z jara celá blažená. 

Vypere si košiličku, usuší ji na sluníčku.  

Kvaky, kvak, kvaky, kvak, je to žabka, je to tak! 
 

Odpolední aktivity: MONTESSORI aktivity 

Využití Montessori pomůcek. Zkoumání, skládání, počítání, nápodoba, 

přemýšlení, motorika…to vše budeme rozvíjet. 

http://www.montessoricr.cz/ 

 

 

Čtvrtek – DRAMATIKA + MODRO-BÍLÉ převažující oblečení.  

http://www.montessoricr.cz/
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Dnešní písnička: Sluníčko 

Jednou se sluníčko probudilo, 

kouklo se na svět a zakouzlilo, 

čáry máry, tak pravilo, 

náhle se před dětmi objevilo. 

Já nechci na nebi pořád jen stát, 

já si chci ve školce na vláček hrát 

refrén 

Sluníčko máme tě všichni rádi, 

a chceme být s tebou kamarádi. 

Můžeš tu být a vyprávět, 

jak z výšky vypadá ten velký svět. 

 
• Pomocí jednoduchých skladeb poznáváme, jak hudební nástroj zní 

• Poslech hudby – zkusíme si přiřadit obrázky hudebních nástrojů a jejich 

zvuk 

• Rozhovor – Jaká hudba se mi líbí? Chtěl/a bych hrát na nějaký hudební 

nástroj? 

• Která písnička je tvoje nejoblíbenější? Společně si ji můžeme zazpívat. 

 

 

Odpolední aktivity: GRAFOMOTORIKA 
• Kreslíme noty a obtahujeme předkreslené houslové klíče na tabuli 

s doprovodem vážné hudby (malujeme noty malé, velké, hubené, široké, 

měníme barvy – povídáme si o tom, kde je v přírodě najdeme) 

 

Pátek – TVOŘENÍČKO + ČERVENO-ČERNÉ převažující oblečení. 

Dnešní písnička: Barevný deštník 
 

Snáší se kapičky na celou zem, 

voda je životně potřebná všem, 

cáká a utíká z pole do rybníka 

jen kapky padejte třeba i sem. 

Sluníčko zas jednou čarovalo, 
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z kapek si barvičky nabíralo. 

Kouzelným prstíkem, přímo nad lesíkem 

duhový deštník nám udělalo. 

• Zahrajeme si hru Čáp ztratil čepičku (hledáme barvy ve třídě, později i 

při hře na zahradě MŠ nebo v parku) 

• Jaká je moje oblíbená barva?  

• Pomocí kostek ze stavebnice k sobě řadíme světlé a tmavé barvy, 

studené a teplé. 

• Tvoříme kulisy na besídku. 

 

Odpolední aktivity: Rytmocvička 

• Uspořádáme koncert – zazpíváme si písničky, které jsme se 

během dvou týdnů společně naučili. Zatancujeme si na známé 

dětské písničky.  

 

 

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. Povídání o vykonaných činnostech naopak uvítáme. 

 

Děkujeme 


