
TEMATICKÝ PROJEKT:

Šablona pro přípravu tematického projektu v MŠ s programem Začít spolu

Základní informace o tematickém projektu

Název integr. bloku: Jaro

Název dílčího tématu: Z pohádky do pohádky (27.3.-31.3.2023)

Věková skupina dětí: 3-6 let (školka) – úkol a

2-3 let (miniškolka) – úkol b

1-2 roky (jesličky) – úkol c

Vzdělávací cíl/cíle: Propojit velmi přirozeně všech pět vzdělávacích oblastí – Dítě a jeho tělo, Dítě a

jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět a rozvíjet přirozeně

všechny klíčové kompetence. Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti, rozvoj užívání

všech smyslů, rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby, orientace ve škále

základních emocí, jejich rozeznání a harmonizace, rozvoj tvořivosti, rozvoj

schopnosti sebeovládání, rozvoj sebe sama, rozvoj pozitivních citů, rozvoj

kooperativních dovedností, seznamování s místem a prostředím kolem nás –

vytvoření vztahu k němu.

Organizační poznámky: Vše mít dopředu velmi dobře promyšlené a připravené.

Spolupráce s rodiči/komunitou

Ranní úkoly:

(Formulujte každý úkol

jako instrukci)

1. Napište všechny pohádky, které znáte.

2. Vyberte pinzetou hrášek z ostatních luštěnin.

3. Poskládejte správně pohádku „O Budulínkovi“.

4. Najděte rozdíly.

5. Projeďte si prstem cestu Karkulky k domečku a spočítejte stromy v lese.

6. Postavte z kostek co nejpevnější domeček.

7. Pošeptejte přání do kouzelného sluchátka.

8. Poznejte podle obrázků pohádku.

Náměty na zapojení

rodičů:

1. Přinést oblíbenou knížku z domova.

2. Číst každý večer doma pohádku.

3. Nachystat snídani po „Noci s Andersenem“.

Činnosti vedené (řízené) pedagogem

Seznam činností a otázek Pomůcky, zdroje, poznámky

Společné činnosti ve

třídě

(Náměty do ranního

kruhu, činnosti pro TV

Úkoly a + b + c

„Brainstorming“

- na dané téma, vše, co se nám vybaví

Evokační otázky:

Čistý balicí papír, pastelky



chvilky a další společné

činnosti ve třídě)

„Jaké pohádky znáš?“

„Jaká je Tvoje oblíbená pohádka?“

POHÁDKOVÝ KVÍZ

- zjistíme, jaká je naše znalost pohádek

POVÍDÁNÍ

- povídáme si o tom, jaké pohádky známe, které

máme nejradši a co se nám na nich líbí

POHÁDKOVÉ POSTAVY

- povídáme si o jednotlivých postavách z pohádek

- ukazujeme si je na obrázcích

- povídáme si o tom, jaké mají vlastnosti

- říkáme si, co se nám na nich líbí

PRÁCE VE SKUPINÁCH

- prohlížíme si knížky ve skupinách a hledáme

společné znaky

NOVÉ POHÁDKOVÉ PÍSNIČKY

- nové či známé písničky

Tři čuníci

Mach a Šebestová

NOVÉ BÁSNIČKY S POHYBEM

Čarodějnice

O Karkulce

MALOVANÉ ČTENÍ

- vyprávění pohádek a společné doplňování

příběhů pomocí obrázků

- spojení s během

- trénování pozornosti

HORKÉ KŘESLO

- hádáme vzájemně pohádkové postavy



POPLETENÉ POHÁDKY

- divadelní představení s popletenými pohádkami

ČETBA RŮZNÝCH POHÁDEK

- četba pohádek dle zájmu

- zapojení pohádek ze „Špalíčku“

NOC S ANDERSENEM

- dobrodružné přespání ve školce s pohádkami

H.Ch.Andersena

Společné činnosti venku: HONIČKA

- zahrajte si s kamarády honičku – NA JENÍČKA A

MAŘENKU

Samostatné činnosti (dle volby dětí) v centrech aktivit

Každá z činností respektuje tyto 4 zásady:

1. Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně.

2. Činnost umožňuje dětem spolupracovat.

3. Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu.

4. K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály. Samy si potřebné materiály přichystají i uklidí.

Centrum aktivity Pomůcky, zdroje, poznámky
Knihy a písmena

(Školička)

a) MALOVANÉ ČTENÍ (Tři prasátka)

- přečtěte si pohádku o třech prasátkách podle

obrázků

a) + b) + c) PRACOVNÍ LIST (Perníková chaloupka)

- najděte v každém řádku obrázek, který je jiný

než ostatní a zakroužkujte ho

a) SKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ (O veliké řepě)

- poskládejte obrázky tak, jak to jde za sebou

v této pohádce

Malované čtení

Pracovní listy

Obrázky

Hudba a) + b) + c) POHÁDKOVÉ PÍSNIČKY (Výběr

pohádek)

- vyberte si jednu z nových pohádkových písniček

a zazpívejte si ji

- použít můžete jakékoliv hudební nástroje

Písničky, hudební nástroje

Ateliér a) + b) + c) TVORBA LOUTEK (Výběr pohádek)

- vytvořte si z dřívka a čtvrtky loutky k jedné

z pohádek

Dřívka, čtvrtky, pastelky,

lepidlo



- nakreslete loutkám všechny náležitosti na

čtvrtku, vystřihněte kolečko a přilepte na dřívko

- poté se můžete přesunout do ateliéru a zahrát si

divadélko

a) + b) + c) VEČERNÍČKOVA ČEPICE (Večerníček)

- poskládejte si čepici

- čepici poté vyzdobte dle své fantazie

- čepici si poté můžete nasadit na hlavu a stát se

tak večerníčkem a vyprávět ostatním kamarádům

pohádky

Papír, fixy, voskovky, pastelky,

vodovky, třpytivé lepidlo,

krepový papír

Dramatika a) + b) + c) LOUTKOVÉ DIVADLO (Výběr pohádek)

- vezměte si své připravené loutky a zahrajte si

divadélko podle vybrané pohádky

- ostatní mohou dělat diváky, prodejte jim nejprve

vstupenky

Loutky, divadélko, židličky,

vstupenky

Pokusy a objevy a) + b) + c) HRÁŠEK (Budulínek)

- připravte si truhlík se zeminou

- udělejte si do zeminy důlky a do nich nasypte

semínka hrášku

- zahrňte zeminou a zalejte

- o hrášek se starejte, abyste jej mohli brzy sklízet

a) + b) + c) POKUS S FAZOLÍ (Princezna na

hrášku)

- položte na stůl větší fazolku a na ní molitan

- zkuste přitlačit molitan rukou v místě kde je

fazole a zjistěte, zda ji cítíte jako princezna na

hrášku

a) + b) + c) PLAVE PEŘÍ? (Ošklivé káčátko)

- položte do vody peříčko jako od „ošklivého

káčátka“ a zkuste, zda bude peříčko plavat

Hrách setý, truhlík, zemina

Molitan, fazole

Peří, voda

Domácnost a) + b) + c) BÁBOVKA (Červená Karkulka)

- zahrajte si na Červenou Karkulku

- upečte si dle receptu zdravou bábovku pro

babičku

Banány, ovesné vločky,

kokosový cukr, skořice,

kokosový olej, kypřící prášek,

sůl, vlašské ořechy

Dílna a) POHÁDKOVÉ DIVADLO (Všechny pohádky)

- z kartonů od krabic si pomocí pilky vyřežte otvor

a vytvořte si tak divadlo

Kartony z krabic, barvy,

štětce, pilka



- můžete ho pohádkově ozdobit

Voda a písek a) + b) + c) ZÁMEK (Šípková Růženka)

- z písku zkuste postavit velký zámek pro

Šípkovou Růženku

a) + b) + c) POHÁDKOVÉ POSTAVY (Výběr

pohádek)

- najděte v písku pomocí velkého štětce

zalaminované obrázky pohádkových postav

Písek, lopatky

Obrázky, štětec

Kostky a doprava a) + b) + c) DOMEČKY (Tři prasátka)

- postavte co nejpevnější domeček pro tři

prasátka

- vyzkoušejte sílou dechu, jestli domeček vydrží a

nespadne

a) + b) + c) PERNÍKOVÁ CHALOUPKA (Perníková

chaloupka)

- z barevných kostek (dřevěných nebo z lega)

postavte co nejvíce barevnou perníkovou

chaloupku

Dřevěné kostky

Barevné dřevěné kostky

Manipulativní a stolní hry a) + b) + c) VYBÍRÁNÍ HRÁŠKU (Budulínek)

- vzpomeňte si na pohádku „O Budulínkovi“

- prohlédněte si všechny luštěniny před sebou

- vezměte si pinzetu a vybírejte mezi ostatními

luštěninami hrášek

a) + b) TŘÍDĚNÍ (Popelka)

- roztřiďte pomocí pinzety do jednotlivých misek

čočku a hrách

Luštěniny – fazole, čočka,

hrášek, pinzeta, mističky

Čočka, hrách, dvě misky,

pinzeta

Jóga a) + b) + c) SÍLA DECHU (Tři prasátka)

- vyzkoušejte intenzitu vašeho dechu s různými

pomůckami

- nejprve foukejte jemně a poté přidávejte na

intenzitě

Podložka na jógu

Školní zahrada a) + b) + c) PO STOPÁCH BUDULÍNKA

- velká dobrodružná bojovka s několika úkoly,

které je potřeba splnit

Připravené úkoly




