
TÉMATICKÝ PLÁN 

 

Téma:  Moje nejoblíbenější kniha Období: 13. 3. – 17. 3. 2017 

Organizační poznámky: 

 

Kompetence: 20. Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

23. Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie…) 

 

Cíle:                                                                                      

DT  

Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky – 

hrajeme divadlo 

Zdokonalování jemné motoriky – listujeme knížkami 

 

DP  

Rozvoj řečových schopností – převyprávění děje 

pohádky – nácvik správné výslovnosti 

Rozvoj receptivních dovedností – naslouchání ostatním, 

porozumění vyprávěným pohádkám 

Rozvoj zájmu o dramatické vyjádření 

 

Podpora rozvoje tvořivosti a fantazie 

 

Rozvoj dovedností umožňující pocity získané dojmy a 

prožitky vyjádřit – pojmenovávání emocí 

 

DTD  

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních 

 

DSp 

Rozvíjení pozitivního vztahu k umění – k beletrii 

Rozvoj dovedností vyjadřovat a projevovat svoje 

postoje 

 

DS  

Vytvoření povědomí o kulturním prostředí - literatura 

Očekávané výstupy:                                                                                                  

 

Ztvárňuje pohybem princeznu, prince, draka, čerta a 

další oblíbené pohádkové postavy 

Dokáže listovat knížkou, aniž by ji ničil listy, používá 

k listování prsty 

 

Jednoduše převypráví svou oblíbenou pohádku; dokáže 

říci, která pohádka se mu líbí a proč; 

Dokáže v klidu a bez vyrušování naslouchat ostatním 

pohádkám, zapojuje se do diskuze o nich 

Zapojuje se do dramatického vyjádření oblíbených 

pohádkových postav; zapojuje se do hraní pohádky 

Maluje oblíbenou postavu dle své fantazie, nepotřebuje 

nápovědu, věří si 

Dokáže ohodnotit vlastní výkon – jsem spokojený, 

šťastný, veselý; i pocity z aktivity – 

nepříjemná/příjemná, necítil jsem se dobře, …; 

 

Zdraví se s ostatními pohyby svých postav, vyjadřuje 

svůj názor 

 

 

Spontánně si vybírá knihy a listujeme jimi 

Vyjádří se ke své oblíbené knížce, popíše děj, co se mu 

na ní líbí (proč je kniha nejoblíbenější) 

 

 

Ví, že kolem nás je plno knih, některé se nám líbí více, 

než jiné a můžeme si mezi nimi vybírat. 

Rizika 

 

 

Řízené činnosti 

ve třídě 

komunitní kruh 

komunikační kruh 

• Co nás napadne, když se řekne kniha 

• Co nás napadne, když se řekne nejoblíbenější 

kniha 

• Jaká je naše nejoblíbenější kniha 

• Jakou postavou z naší knihy bychom chtěli být 

(co mají společného/rozdílného) 

•  Povídáme děj naší knihy 

Venku 

Návštěva knihkupectví 

Návštěva knihovny 

Výstava přírodních knih 



Částečně řízené činnosti  

 

 

Přírodní 
 

Venkovní knihy 

(Sestavujeme knihy 

z kamenů, šišek,…) 

Intrapersonální 
 

Oblíbená 

kniha/postava 

z pěny na holení 

(pěna, lepidlo, 

pytlíky, barvy) 

 

Interpersonální 
 

Vyrábíme barvy na 

obrázky z pěny na 

holení (práce ve 

skupinkách) 
Tělesně 

kinestetická 
 

Pohybová středa 

Hudební 
Pohybujeme se 

jako 

princezny/princové, 

draci, 

ježibaby,…taneční 

krok 

Prostorová 
 

Výroba kulis pro 

pohádku 

 

Logicko 

matematická 
 

Popletená pohádka 

(kartičky s dějem 

pohádek, skládáme 

pohádku chronol.) 

Verbální 
 

Výstava obrázků 

(každý má možnost 

svůj obrázek 

představit a 

okomentovat) 

 

Moje 

nejoblíbenější 

kniha 



Téma: Moje nejoblíbenější kniha 
 

Datum: 13. 3. – 17. 3. 2017 

 

Obsah: Povídání si o nejoblíbenějších knihách; poznávání nových knih; zjištění, co máme 

rádi společně a v čem se lišíme; vyrábění obrázků z pěny a jejich výstava; vyprávění příběhů; 

sestavování příběhů podle kartiček s jejich ději; vyprávění popletených pohádek; návštěva 

knihkupectví a knihovny; společné posezení s dědečky a babičkami z Astry, vyprávění o 

pohádkách, jaké dříve byly 

 

Dílčí cíle: Zdokonalování jemné motoriky – listujeme knížkami, Rozvoj řečových schopností 

– převyprávění děje pohádky – nácvik správné výslovnosti, Rozvoj receptivních dovedností – 

naslouchání ostatním, porozumění vyprávěným pohádkám, Rozvoj zájmu o dramatické 

vyjádření, Podpora rozvoje tvořivosti a fantazie, Rozvoj interaktivních a komunikativních 

dovedností verbálních i neverbálních, Rozvíjení pozitivního vztahu k beletrii, Rozvoj 

dovedností vyjadřovat a projevovat svoje postoje 

 

Pondělí: RA: Volné hry dětí, práce s pomůckami Montessori, výtvarné „před“ tvoření ☺ - 

vyrábíme si barvy z pěny na holení, nabídka přípravy zeleniny na svačinu 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí, seznámení s písmenem O 

- Komunitní kruh – co jsme dělali o víkendu 

- Komunikační kruh – Co nás napadne, když se řekne kniha? A co nás napadne, 

když se řekne nejoblíbenější kniha? Co o knihách víme? Je něco, co o nich nevíme 

a zajímalo by nás to? Jak se v knihách listuje? (nácvik správného listování) 

- Naučení básně k písmenu O 

- Výtvarné tvoření – malujeme obrázky oblíbených knížek/oblíbených postav 

z pěnových barev 

- Angličtina 

 

PV: Pobyt na zahradě, nebo procházka do knihkupectví – dle aktuálního počasí 

 

 

 

Úterý: RA: Volné hry dětí, práce s Montessori materiálem, PROHLÍŽENÍ NAŠICH 

OBLÍBENÝCH KNIH Z DOMOVA, prostor na dodělání pěnových obrázků, nabídka 

přípravy zeleniny na svačinu 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 

- Komunitní kruh – představujeme si naše oblíbené knihy, říkáme si, proč jsou naše 

nejoblíbenější 

- Společné seřazování kartiček s pohádkou (podle děje), zkoušíme z ní udělat 

popletenou pohádku a vyprávět jí popleteně 

- Zkoušíme se pohybovat s knihou na hlavě, dopravujeme knihy do knihovny, učíme 

se je rovnat 

- Prostor pro náměty dětí (co se chtěly dozvědět o knihách) 

- Hrajeme si na princezny, prince, draky a čaroděje – vymýšlíme, jak chodí a jak by 

se zdravili, kdyby potkali někoho dalšího 

- Angličtina 



PŘEDŠKOLÁCKÁ NÁVŠTĚVA ZŠ HÁLKOVA, NÁSLEDNÁ BESEDA 

RODIČŮ S UČITELKAMI ZE ZŠ V NAŠÍ MŠ OD 16.00 

 

PV: Pobyt na zahradě, nebo procházka v okolí MŠ (dle aktuálního počasí) 

 

 

 

Středa: RA: Volné hry dětí, hry s Montessori pomůckami, nabídka skládání Popletených 

pohádek 

 

- Tenis: lekce tenisu. 

- Tělocvična: pohádková rozcvička, taneční zdravení (pohádkových) postav z knih, 

hry s padákem, taháme draka za ocas – trénujeme lezení po šprušlích 

 

PV: Procházka cestou na tenis/do tělocvičny a zpět – bezpečný pohyb po městě, 

všímání si změn přírody. 

 

 

 

Čtvrtek: RA: Volné hry dětí, práce s Montessori materiálem, PROHLÍŽENÍ NAŠICH 

OBLÍBENÝCH KNIH Z DOMOVA, nabídka skládání Popletených pohádek 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 

- Komunikační kruh – představujeme si naše oblíbené knihy, říkáme si, proč jsou 

naše nejoblíbenější 

- Výstava pěnových obrázků – každý má možnost nám říci něco o svém obrázku, co 

vytvořil a jestli je se svým výtvorem spokojen 

 

NÁVŠTĚVA BABIČEK A DĚDEČKŮ V ASTŘE, SPOLEČNÉ ČTENÍ 

POHÁDEK A POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH – JAKÉ KNIHY SI ČETLI ONI A 

JESTLI SE KNIHY NĚJAK ZMĚNILY 

 

PV: Procházka cestou do Astry a zpět, pobyt na zahradě MŠ – dle počasí a času 

 

Pátek : RA: Volné hry dětí, hra s Montessori prvky z oblasti českého jazyka, spontánní 

rozhovory, poslech pohádkových písní 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí, dechová cvičení, zopakování básně na 

písmeno O 

- Komunitní kruh – jak na nás zapůsobilo setkání s babičky a dědečky, sdělování 

zážitků 

- Komunikační kruh – co jsme se dozvěděli o knihách; hodnocení, zda jsme objevili 

vše, co jsme chtěli 

- Diskuze o výběru pohádky, kterou si můžeme a chceme zahrát, popřípadě 

vymýšlení nové pohádky 

o Výroba kulis a následné hraní pohádky „na živo“, či hra pohádky v divadle 

- Angličtina 

 

PV: Pobyt na zahradě (výroba venkovních knih), nebo procházka do knihovny – dle 

aktuálního počasí  


