
TÉMATICKÝ PLÁN 

 

Téma:  Co nás obklopuje – materiály, látky, pomůcky, 

nářadí 

Období: 20. 2. – 24. 2. 2017 

Organizační poznámky: 

 

Kompetence: 4. Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo 

dokázalo a zvládlo 

 

Cíle:                                                                                      

DT 

Rozvoj a užívání hmatu, zraku a čichu 

 

Rozvoj jemné a hrubé motoriky – seznámení s různými 

nástroji a s bezpečným způsobem jejich využití 

 

DP 

Osvojení si názvů vlastností materiálů 

 

 

Rozvoj paměti a pozornosti 

 

DTD  

Rozvoj kooperativních dovedností 

 

DSp 

Seznamování se světem lidí, kultury a umění – 

poznáváme materiály 

 

Vytváření základů aktivních postojů ke světu (třídíme 

nevyužitý materiál) 

 

DS 

Seznámení s různými materiály, které ho obklopují 

Podpora povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

 

Očekávané výstupy:                                                                                                  

 

Materiály zkoumá a dokáže rozpoznat hmatem, čichem 

a zrakem 

Umí bezpečně zacházet s jehlou, s kladivem, se 

šroubovákem, s nožem a s pilou 

 

 

Aktivně používá pojmy jako hladký, hrubý, měkký, 

tvrdý, studený, jemný, křehký, odolný, velký malý 

Pamatuje si názvy pomůcek a nářadí, se kterými pracuje 

a hraje si 

 

Dokáže se domluvit na půjčování nástrojů a pomůcek 

 

Rozpozná a pojmenuje známé materiály (dřevo, sklo, 

papír, kov, plast), dokáže určit co se z nich dělá/z čeho 

vznikají 

Ví, kam nevyužitý/rozbitý materiál patří, když už ho 

nepotřebujeme 

 

 

Pojmenuje materiály, které kolem sebe vidí 

Recykluje zbytkové materiály 

Rizika 

Předávání hotových informací, zahlcení nepotřebnými informacemi. Zvolení nevhodných metod a forem práce. 

Netolerování osobnosti dítěte. Nepřipravenost prostředí. Direktivní komunikace. Nucení dětí do spolupráce. 

 

Řízené činnosti 

ve třídě 

komunitní kruh 

komunikační kruh 

 Co nás obklopuje, názvy materiálů a nářadí 

 Pojmenovávání vlastností materiálů 

 Co se z nich vyrábí a kde je všude můžeme 

najít 

 Popřípadě z čeho se dané materiály vyrábí 

Knihy: Baby Touch- Shapes, Baby Touch - 

Colours 

Venku 

Všímání si materiálů kolem nás – z čeho jsou postavené 

domy, z čeho jsou ploty, z čeho je chodník a z čeho 

silnice 

Návštěva kamenictví, švadlenky, obchodu se sklem 



Částečně řízené činnosti  

 

Přírodní 

 

 

Látkovo-dřevěný 

obraz 

Intrapersonální 

 

 

Hmatové pytlíky 

Interpersonální 

 

 

Klubíčko přátelství 

Tělesně 

kinestetická 

 

Pohybová středa 

Hudební 

 

Rozehrané nářadí 

Prostorová 

 

 

Stavíme novinové 

domy 

Logicko 

matematická 

 

Třídíme látky, 

kameny a papíry 

Verbální 

 

Báseň na písmeno 

N 

Co nás 

obklopuje – 

materiály, látky, 

pomůcky, 

nářadí 



Téma: Co nás obklopuje – materiály, látky, pomůcky, nářadí 
 

Datum: 20. 2. – 24. 2. 2017 

 

Obsah: Zkoumání materiálů hmatem, čichem a zrakem; prohlížení látek, papírů, kamenů, 

nářadí; Navštívení sochařství, švadlenky, papírnictví, obchodu se sklem; zjišťování vlastností 

materiálů; Prohlížení knih s různými tvary a povrchy; hra na látky, pomůcky a nářadí 

 

Dílčí cíle: Materiály zkoumá a dokáže rozpoznat hmatem, čichem a zrakem; Umí bezpečně 

zacházet s jehlou, s kladivem, se šroubovákem, s nožem a s pilou; Aktivně používá pojmy 

jako hladký, hrubý, měkký, tvrdý, studený, jemný, křehký, odolný, velký malý; Pamatuje si 

názvy pomůcek a nářadí, se kterými pracuje a hraje si; Rozpozná a pojmenuje známé 

materiály (dřevo, sklo, papír, kov, plast), dokáže určit co se z nich dělá/z čeho vznikají; Ví, 

kam nevyužitý/rozbitý materiál patří, když už ho nepotřebujeme 

 

 

Pondělí: RA: Volné hry dětí, práce s pomůckami Montessori – nabídka aktivit ze smyslové 

výchovy, nabídka listování knihami týdne: Baby Touch- Shapes a Baby Touch – Colours 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí, opakování písmena N 

- Komunitní kruh – co jsme dělali o víkendu 

- Komunikační kruh – co nás obklopuje? Známe všechny názvy materiálů, které 

máme na elipse? Víme, kde je můžeme najít a co se z nich dělá? – vybrání 

zajímavých materiálů, o kterých si chceme povídat další dny 

- Opakování básně na písmeno N 

- angličtina 

 

PV: pobyt na zahradě, nebo procházka v okolí mateřské školy – dle aktuálního počasí 

 

 

Úterý: RA: Volné hry dětí, hra s Montessori materiálem – nabídka hmatových pytlíků a 

hmatových destiček, prohlížení knih týdne, třídění látek, práce na ponku se dřevem 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 

- Společné prohlížení knih týdne – pojmenovávání tvarů a vlastností látek (povrchu) 

- Opakování básně na písmeno N 

- Komunikační kruh – povídáme si o vybraném materiálu, prohlížíme si předměty, 

které se z něj vyrábějí, zkoušíme je poznat pouze hmatem a čichem, popisujeme 

jejich vlastnosti 

- Výtvarné tvoření - Klubíčko přátelství – vnímání klubíčka vlny a příjemné 

povídání 

- Angličtina 

 

PV: pobyt na zahradě, nebo procházka v okolí mateřské školy (návštěva švadlenky) – 

dle klimatických podmínek 

 

 

Středa: RA: Volné hry dětí, hry s Montessori pomůckami, nabídka novin pro stavbu 

domečků, nabídka třídění papírů, dle jejich vlastností (barva, velikost, struktura) 

 



- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 

- Povídáme si o papírech, jaké známe druhy a z čeho se vyrábějí, poměřujeme jejich 

tloušťku, hebkost a ohebnost, trháme papíry na malé kousky 

- Shlédnutí krátkého videa o výrobě papíru 

- Společné vytváření recyklovaného papíru 

- Pohybová chvilka – Hra na sochaře – vnímáme rytmus 

- Koulujeme se s novinami a relaxujeme 

- Angličtina 

 

PV: Pobyt na zahradě, nebo procházka v okolí mateřské školy (návštěva papírnictví) – 

podle počasí 

 

 

Čtvrtek: RA: Volné hry dle volby dětí, hry s Montessori pomůckami – nabídka aktivit 

z praktického života – pipety a naběračka, hra na ponku – práce se dřevem, prohlížení bubnů 

(spojení kůže, dřeva a kovu) 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 

- Vymýšlení věcí, které začínají na písmeno N a určování z jakého jsou materiálu 

- Mimická cvičení, gymnastika mluvidel, logopedická prevence říkadly, dechová 

cvičení s flétnou 

- Komunikační kruh – poznáváme se zavřenýma očima kamínky – jsou všechny 

stejné, nebo jiné? Víme jejich názvy? Co se z nich vyrábí, k čemu jsou dobré? Kde 

je všude můžeme najít? 

- Výtvarná aktivita – látkovo-dřevěný obraz 

o Malé děti – práce s lepidlem 

o Velké děti – práce s jehlou a nití 

- Angličtina 

 

PV: Návštěva sochařství a kamenictví v Humpolci – zjišťujeme, co vše se vyrábí 

z kamene. 

 

 

Pátek : RA: Volné hry dětí, práce s Montessori materiálem – nabídka aktivit z oblasti 

českého jazyka, prostor pro dokončování výtvarných aktivit, nabídka třídění kamínků a jejich 

zkoumání lupou 

  

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 

- Komunitní kruh – sdílení zážitků ze sochařství a kamenictví, co nás čeká o 

víkendu a na co se nejvíce těšíme 

- Rozehrané nářadí – zkoušíme hrát na látku, bonga, nářadí k ponku (kov), na 

skleničky, dřevo a papír 

- Komunikační kruh – posíláme si po kruhu materiály, se kterými jsme se setkali, 

společně si říkáme jejich vlastnosti, a co se z nich vyrábí/ z čeho se dané předměty 

vyrábí 

- Angličtina 

 

PV: pobyt na zahradě, či procházka v okolí mateřské školy (navštívení obchodu se 

sklem) – dle aktuálního počasí 


