Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
„ Žijeme na horách“
Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald

Rámcové cíle
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získávání osobnostní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako
samostatná osobnost působící na své okolí.
Klíčové kompetence
1.
2.
3.
4.
5.

dle Rámcového vzdělávacího programu

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence činnostní a občanské

Vzdělávací oblasti
1.
2.
3.
4.
5.

Dítě a jeho svět
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět

Konkrétní podoba učiva
Učivo je v souladu s RVP a záměry školy, umožňuje získat žádané kompetence.
Školní program vychází z potřeb dětí, věcných, pedagogických a provozních
podmínek. Obsah tvoří čtyři základní bloky: 1. Já mezi lidmi. 2. Věci kolem nás.
3. Rok v přírodě. 4. U nás doma.
Bloky volíme v obecné úrovni z hlediska rámcových cílů předškolního vzdělávání
- rozvíjíme dítě a jeho schopnosti, učení a poznávání „ co se dítě naučí“

- osvojujeme u dítěte základy hodnot, na nichž je založena společnost „
dítě si osvojuje hodnoty“
- podporujeme získávání osobnostních postojů „ dítě má prostor pro
sebeuplatnění“
Snažíme se, aby naplňování těchto cílů bylo všudypřítomné, průběžné,
prostřednictvím pestrých forem a metod vzdělávání, kvalitou komunikace
pedagogů a dětí.
Základní bloky obsahují podtémata a jsou doplněny specifickými projekty a
aktivitami, které dále rozvíjí hlavní myšlenky celého kurikula a obohacují
nabídku činností v mateřské škole. Podtémata jsme zpracovali do tříletého
plánu učiva, aby se dětem (které v mateřské škole pobývají nejčastěji od tří do
šesti let), neopakovala.

Tříletý plán učiva
Plán učiva – 1. rok
Září

Hurá do školky. Já a moji kamarádi. („Já“)
Přivoň, ochutnej, poznej – ovocné a zeleninové mlsání. ( „Rok“)
Místo, kde žiji. ( „Doma“)
Máme rádi zvířata, protože jsou ……… („Rok“)

Říjen

Víla jede po lese, říjnu barvy přinese. ( „Rok“)
Sbíráme plody podzimu a vyrábíme z přírodních materiálů. ( „Rok“)
O posvícení všechno to voní………sklizně úrody. ( „Doma“)
Nebe plné draků – drakiáda. ( „Věci“)

Listopad

Pojďte s námi do pohádky. ( „Já“)
Ať žijí strašidla a duchové. ( „Věci“)
Děti, pozor, červená. ( „Já“)
Naše hlavní město, prezident, vlajka. ( „Já“)

Prosinec

S čerty nejsou žerty aneb mikulášské těšení. ( „Doma“)
Poleť ptáčku, poleť k nám. („Rok“)
Čím voní Vánoce…bez televize. ( „Rok“)
Vánoce, Vánoce přicházejí. ( „Doma“)

Leden

Ve zdravém těle zdravý duch – lyžujeme. („Doma“)
Zima je tu, děti – pohádková příroda. („Rok“)

Únor

Lyžování nás stále baví. („Doma“)
Z čeho se skládá člověk. („Věci“)
Zvířátka v ZOO, zvířátka u nás doma. ( „ Rok, Doma“)
Vstupte kouzelnými vrátky do pohádky. („Já“)

Březen

Toulky předjařím. ( „Doma“)
Kam chodí táta s mámou do práce. („Doma“)
Jaro je tu, děti…písní a tancem oslavíme („Já“)
Vynášení tetky Zimy. („Rok“)

Duben

Přijel strýček z Poličky, přivezl nám kuličky.( „Rok“)
Poklad velikonočního zajíce, odemykání zahrady. („Rok, Doma“)
Přijela k nám pouť. („Rok“, „Doma“)
Čarodějnický týden. („Rok“)

Květen

Naše rodina, moje maminka. ( „Já“)
Květen – měsíc květů. ( „Rok“)
Z čeho se vyrábí. ( „Věci“)
Jarní čarování. ( „Rok“)

Červen

Olympijské hry v mateřské škole. („Doma“)
Výletový týden. ( „Doma“)

Po stopách historie obce. ( „Doma“)
Na návštěvě v 1. třídě, loučení se školáky. ( „Já“)
Plán učiva – 2. rok
Září

Dobré ráno, dobrý den.(„Já“)
Moje rodná vesnice. („Doma“)
Spokojené tváře. („Já“)
Červená Karkulka. („Já“)

Říjen

Přes silnici za ruku. ( Věci“)
Bratrská lípa. ( „Doma“)
O posvícení všechno to voní. ( „Doma“)
Růženka a šípkový čas. ( „Já“)

Listopad

Tančící listí. ( „Rok“)
Modlivý důl. („Doma“)
Prodavač deštníků. ( „Rok“)
Popelčina mozaika. ( „Já“)

Prosinec

Andělské zvonění. ( „Rok“)
Bajky. ( „Já“)
Narodil se Ježíšek. ( „Rok“)

Leden

Zimní sporty – lyžujeme. („Doma“)
Horské chaloupky v zimě. ( „Doma“)
Brzy budu počtářem. ( „Věci“)
Dlouhý, Široký, Bystrozraký. („Já“)

Únor

Postavím pět sněhuláků. („Věci“)
Bratrská lípa v zimě. („Doma“)
Kunvaldská kapela. („Doma, Věci“)
Hrnečku vař. ( „Já“)

Březen

Hrátky se zvířátky. ( „Věci“)
Pomník J. A. Komenského – Den učitelů. ( „Doma“)
Jak přichází jaro. ( „Rok“)
Kůzlátka. ( „Já“)

Duben

Od pramínku do moře. ( „Věci“)
Jordán. ( „Rok“)
Pestré velikonoční zdobení. („Rok“)
O veliké řepě. ( „Já“)

Květen

Kdy je maminka nejkrásnější.( Já“)
Lípy v květu – Bratrská. („Doma“)
Hádej, hádej hadači. („Věci“)
Pejsek a kočička. ( „Já“)

Červen

Život u vody. („Rok“)
Domek Na sboru. ( „Doma“)
Nasedat, jedeme. ( „Věci“)
Zlatovláska. („Já“)

Plán učiva – 3. rok
Září

Školka plná zábavy. („Já“)
Na září těšili se sadaři. („Rok“)

Můj domácí mazlíček. („Doma“)
O svatém Matouši vlaštovka nás opouští 21.9. („Rok“)
Říjen

Leť, dráčku, leť. ( „Věci“)
Svatý František zahání lidi do chýšek 4.10. („Rok“)
Leze, leze brouk („Rok“)
Ze strniska vítr fouká. („Rok“)

Listopad

Zimní spánek zvířátek. ( „Rok“)
Svatý Martin přijíždí na bílém koni 11.11. („Rok“)
Moje milá vlast – rodiště, hlavní město, prezident. ( „Já“)
Co ze mě dělá člověka. ( „Já“)

Prosinec

O svatém Mikuláši snížek často práší 6.12./ („Rok“)
Ten vánoční čas nastává nám zas…(„Já“)

Leden

Na Tři krále mnoho hvězd, urodí se hodně brambor 6.1. („Rok“)
Kdo nás v zimě nakrmí. ( „Rok“)
Když Alenka stůně – setkání s Drogerií. („Já“)
Sněhuláku, sněhuláku hustě sněží z černých mraků. („Rok“)

Únor

Na svatého Blažeje, slunce ještě nehřeje 3.2. („Rok“)
Sova houká po lese. („Rok“)
Jede, jede mašinka. („Věci“)
Jak se jmenuje? („Já“)

Březen

Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou 18.3. („Rok“)
Kouzelný květináč. („Rok“)
Kniha – můj kamarád. („Já“)
Poklad velikonočního zajíce. („Rok“)

Duben

Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři 24.4. („Doma“)
Narodilo se mláďátko. („Rok“)
Odemykání zahrady. („Rok“)
Přijela k nám pouť. („Já“)
Z pohádky do pohádky. („Já“)

Květen

Zpívejme si, zpívejme, maminkám radost dělejme. („Já“)
Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? („Rok“)
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie jejich kuchařka.
14.5. („Rok“)
Teče, teče vodička. („Rok“)

Červen

Medardova kápě, čtyřicet dní kape. 8.6. („Rok“)
List do památníčku. („Doma“)

V PLNÉM ROZSAHU JE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM K NAHLÉDNUTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

