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Tento projekt bude pohádkový, zaměřený na rozvoj fantazie dětí, 

využití tvořivé dramatiky, představ dětí, hry se slovy, aktivní přístup 

ke knize... 

 
 Září 2022 Kamarádská pohádka  

Hurá, školka začíná – poznáme nové kamarády. Budeme se snažit, aby se 

nám všem  ve školce líbilo. Prohlédneme si celou budovu, poznáme svoji 

značku i místo v šatně, v jídelně, v ložnici, budeme si hrát, vyprávět,  zpívat, 

tvořit a společně si určíme kamarádská pravidla. Poslechneme si 

kamarádské pohádky a příběhy a budeme si o nich povídat. 

 

Říjen 2022 Lesní pohádka  

Les máme blízko a tak si ho v malém přeneseme i do školky. Poznáme rozdíly 

mezi živou a neživou přírodou, pojmenujeme stromy a keře, které v něm 

rostou, budeme sbírat přírodniny, které využijeme při hrách     

a tvoření. A pohádku o lesní chaloupce si zahrajeme jako v divadle. 

 

Listopad 2022 Strašidlácká pohádka 

Strašidel se nebojíme, budeme si o nich povídat, hledat je v pohádkách, 

pozorovat jejich vlastnosti a chování. Nějaké si vyrobíme a s ním si 

zahrajeme krátké příběhy – budeme se snažit vymyslet a zrealizovat 

vlastní námět (dialog, monolog) a srozumitelně ho předvést ostatním. 

 

Prosinec 2022 Hvězdičková pohádka  

Vánoce se blíží a všude kolem nás se rozsvěcují pohádkové hvězdičky. 

Určitě nám přinesou pohádky a příběhy o Mikulášovi, čertu a andělovi, a 

hlavně o Vánocích, dárcích, radosti a těšení na ně. Tento čas vyplníme 

tvořením a hrou s různými materiály, zdobítky a také budeme zpívat 

 

Leden 2022 Měsíčková pohádka  

Pohádkou O dvanácti měsíčkách se budeme seznamovat s časovými 

představami – roční období, měsíce, dny v týdnu, denní doby... 

Také určitě dokážeme spočítat všechny měsíce, věci kolem nás, kamarády, 

zvuky apod. a určovat jejich pořadí, ubírat a přidávat... 

 

 



Únor 2022 Doktorská pohádka 

Když jsme zdraví, je to prima, ale občas nás přepadne nemoc. Budeme 

poznávat naše tělo – co a jak funguje a co by se stalo, kdyby se něco 

pokazilo. Zkusíme si role doktorů, sestřiček a budeme ošetřovat kamarády, 

panenky, plyšáky... Budeme přemýšlet o tom, co je zdravé, bezpečné, 

správné... 

 

Březen 2022 Umňoukaná pohádka 

Pohádka O koťátku nás zavede mezi zvířátka na statku i domácí mazlíčky. 

Budeme je poznávat na obrázcích a některá i ve skutečnosti, také podle 

zvuků a charakteristických znaků.  Připomeneme si, kde žijí, čím se živí, 

jak jsou prospěšná člověku.    

S kamarády se podělíme o zážitky se zvířátky, které máme doma. 

 

Duben 2022 Pomlázková pohádka 

Hody, hody...Velikonoce, pomlázka, vajíčka, koledy, lidové zvyky a příběhy 

ze života dětí na vesnici. A také různé techniky zdobení kraslic, výroba 

velikonočních zajíčků, beránků, slepiček, kohoutků... 

 

Květen 2022 Srdíčková pohádka 

Naše maminky mají svátek, popřejeme jim veselou písničkou, básničkou    

a vyrobíme i nějaké překvapení. Budeme si povídat o rodině a jak to u nás 

doma chodí, co má maminka na práci a s čím jí pomáháme . 

Vyhledáme si slova s citovým zabarvením, slova stejně znějící s různým 

významem, slova opačná. 

 

Červen 2022 Sluníčková pohádka 

Jaro je tady! Co se děje venku, co dělá slunce, příroda, děti, počasí? 

Budeme se radovat po dlouhé zimě z tepla, barev, probouzejícího života.       

A poslechneme si pohádky o sluníčku, o jaru, o květinách. 

  

 



Kamarádská pohádka – září 2022 

 

 

Pedagogický záměr: 

•   rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí - navazovat 

nová přátelství, posilovat pozitivní vztahy ve skupině 

•   přijímat domluvená pravidla skupiny 

•   podporovat rozvoj citové samostatnosti během adaptace 

•   rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti – vnímání, 

   porozumění, výslovnost, vyjadřování 

 

 
Očekávané výstupy: 

•   zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat se navzájem 

•   spoluvytvářet prostředí pohody, uplatňovat základní společenské 

   návyky, přizpůsobit se společnému programu 

•   odloučit se na čas od rodiny, být aktivní i bez jejich opory 

•   MD – poznat a pojmenovat věci, zvířata ve skutečnosti, na obrázku 

   SD – vyjadřovat svoje myšlenky, nápady, pocity ve větách 
 

 
Pohádky:  

O řepě 

Jak pejsek s kočičkou pekli dort           

Příběhy dětí ve školce 

Krtek a jeho kamarádi 

 

                                                                   

 



Lesní pohádka – 

říjen 2022 

 

 

 

 

 

Pedagogický záměr: 

• rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou 

• vytvářet kladný vztah k místu a prostředí, kde žijeme    

• zpřesňovat smyslové vnímání – přechod k slovně-logickému myšlení 

• upevňovat pracovní dovednosti a návyky při tvoření 

• procvičovat jemnou motoriku při hrách s přírodním materiálem 

• soustředit se na poslech, mluvit o slyšeném, chápat význam méně 

známých slov 

 

 

Očekávané výstupy: 

• vnímat přírodu v okolí, poznat a rozlišit živé od neživého - pokusy 

• pozorovat, objevovat a vyjadřovat své prožitky a postřehy z okolí 

• poznávat znaky a vlastnosti přírodnin, podobu a rozdíl, vzájemné 

souvislosti, zobecňování – stromy, keře, plody, zvířata, práce v lese... 

• bezpečně zacházet s pracovními pomůckami – nůžky, kladívko, pilka 

• zapojit fantazii při vytváření obrázků, výrobků z přírodnin 

• bajka – samostatně vyjadřovat svůj pocit, mínění, úsudek 

 
 

      

Pohádky a příběhy: 

O hajném Robátkovi 

Tři medvědi 

O Smolíčkovi 

Medvídek Pú 

 

 



Strašidlácká pohádka – listopad 2022 

 

Pedagogický záměr: 

 

•   rozvíjet představivost, fantazii, tvořivost 

•   podporovat vnímání, porozumění, poslech, mluvní projev dítěte 

•   získat poznatky o nástrahách v životě, seznámit se s negativními 

zkušenostmi a pocity, které nás v životě potkají a umět se na ně připravit, 

spoluvytvářet bezpečné a pohodové prostředí 

•   vnímat chování a jednání hrdinů v příbězích a pohádkách 

  

Očekávané výstupy: 

 

•   vyjadřovat svou představivost a fantazii výtvarným tvořením, 

hudbou,   pohybem i v dramatických hříčkách 

•   vyjadřovat svoje myšlenky, nápady na příběh a vyprávět, příp. zahrát 

ho ostatním (monolog, dialogy) 

•   vnímat a rozlišit slova a jejich význam: pravda-lež, skutečné-

vymyšlené, příjemné-nepříjemné, radost, strach, smutek, vztek... 

•   umět odmítnout nežádoucí chování (lež, ubližování, lhostejnost) 

•   porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, umět ho ve 

   zkratce vyprávět 

 
 

Pohádky a příběhy:         

Kuba, Kubula a Kubikula    

O Krakonošovi 

O perníkové chaloupce 

Zvířátka a loupežníci 

                                                                  



Hvězdičková pohádka – prosinec 2022                            

 

 

Pedagogický záměr: 

• poukázat, prožít vybrané zvyky a tradice adventního období a vánoc 

• společně sdílet radost, očekávání, ale i třeba obavy apod. 

• rozvíjet tvořivost, vkus, estetické dovednosti, pracovní dovednosti 

• poznávat nové výtvarné materiály a techniky 

• rozvíjet hudební paměť, smysl pro rytmus, tempo 

 

 

Očekávané výstupy: 

• umět se spolupodílet na vytvoření radostné a klidné atmosféry, rozvíjet 

estetické cítění 

• pojmenovat, popsat, provést některé jednoduché tradiční adventní a 

vánoční zvyky 

• zapamatovat si, umět zazpívat/zarecitovat vybrané koledy a básničky 

• kultivovaně a zdvořile se projevovat na veřejnosti, v rámci možností 

překonat ostych, trému 

• využívat získané pracovní dovednosti při výrobě vánoční výzdoby, 

drobných dárků a přání 

 

       

Pohádky a příběhy: 

Vánoční koleda 

Čert a Káča 

Ježíšek vypráví o vánočních tradicích 

                                                 
 

 



Měsíčková pohádka – 

leden 2023  

 

 

Pedagogický záměr: 

• rozvíjet, zpřesňovat, kultivovat smyslové 

vnímání 

• podporovat a rozvíjet zájem o učení 

• posilovat sebevědomí, sebedůvěru, samostatnost 

• utřídit dovednosti a znalosti pro budoucí školáky 

• orientovat se v časových pojmech 

 

 

Očekávané výstupy: 

• vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost, kontrolovat ji, dokončit ji 

• uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory, postoje 

• odhadnout na co stačím, co zvládnu 

• umět přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se  

s ním a umět s ním pracovat, umět hodnotit svoje pokroky 

• přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 

• vyjmenovat roční období, jednoduše/krátce popsat znaky (předškoláci) 

• vyjmenovat dny v týdnu (předškoláci) 

• umět se představit, poznat napsané své jméno, znát svůj věk 

(předškoláci) 

• rozlišit a znát některá písmena a číslice (předškoláci) 

• neplést si „bylo/bude“ 

• vést děti k péči o ptáky, zvěř v zimě 

• vnímat, co je dobře – špatně, hledat ve svém životě, v pohádkách, 

v příbězích hodnoty: spravedlnost, ohleduplnost, vzájemnou pomoc .. 

 

 Pohádky a příběhy: 
 

O dvanácti měsíčkách 

Jak měli hodiny s jednou ručičkou 

Sněhová královna 

Ferdův slabikář 



Doktorská pohádka – 

 únor 2022 

 

Pedagogický záměr: 

• rozvíjet poznatky o lidském těle, zdraví, 

nebezpečí 

• vytvářet zdravé životní návyky a postoje 

• rozvíjet pozornost, paměť, představivost, tvořivost, řešení problémů, 

tvořivé sebevyjádření, kreativní myšlení 

• chránit si osobní soukromí, bezpečí 
 

 

 

Očekávané výstupy: 

• pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, základy 

první pomoci a důležitá telefonní čísla 

• rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí – Zdravá abeceda 

• uvědomit si způsoby ochrany osobního zdraví a bezpečí, kde hledat  v 

případě potřeby pomoc 

• úmyslně si zapamatovat a vybavit text, pravidla, uplatnit vlastní 

znalosti a dovednosti při hrách na doktora, záchranáře, nemocnici... 

• řešit přirozené i modelové situace (př. pád na ledu, hoří, zloděj, hra 

Co se stane, když...) 

• umět odmítnout komunikaci, situaci, chování druhého, pokud je to 

dítěti nepříjemné 

 
 

Pohádky a příběhy: 

                                                                                        

Děravý zoubek  

Pohádka pro nemocné medvědy 

Lotrando a Zubejda 

                                                                                                                 
                                                                         

 



Umňoukaná pohádka – březen 

2023 

 

 

 

Pedagogický záměr: 

• rozvíjet pohybové dovednosti - koordinaci a pohyblivost, cvičit 

pohybovou paměť 

• osvojovat si grafomotorické cviky (tužkou, pastelem, klacíkem    

do písku ...) 

• vést k pozornému naslouchání a samostatnému vyjadřování 

• podporovat zájem o učení – získávat nové poznatky o zvířatech 

• rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách 

 
 

Očekávané výstupy: 

• sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit pohyb podle vzoru, 

zapamatovat si pravidla pohybových her 

• správně držet tužku, ovládat koordinaci ruky a oka - SD   

• vnímat slyšené a porozumět slyšenému, slovně reagovat, popsat 

situaci (skutečnou, na obrázku), rozpoznat reálné situace v životě 

• poznat a pojmenovat zvířata (farma, volně žijící, ZOO, mazlíčci), 

odhalovat podstatné znaky, význam pro člověka 

• chovat se citlivě k živým tvorům, prožívat radost, soucit, náklonnost 

 
 

 

Pohádky a příběhy: 

O koťátku, které zapomnělo mňoukat 

Kniha džunglí 

O jehňátku 

Našlo se koťátko 

 

 



Pomlázková pohádka – duben 2023 
Pedagogický záměr: 

• rozvíjet dovednosti v oblasti jemné motoriky 

• rozvíjet koordinační pohybové schopnosti 

• procvičit a zlepšit užívání výtvarných potřeb, pomůcek 

• rozvíjet paměť, pozornost 

• posilovat estetické vnímání, cítění a prožívání 

• seznamovat se s tradicemi a zvyklostmi Velikonoc 
   

 

 

Očekávané výstupy: 

• zvládat jednoduché manipulační úkony s výtvarnými pomůckami a 

materiálem (SD - stříhání, obkreslování, lepení, barvení, modelování, 

apod.), udržovat čistotu práce i pracovního místa 

• úmyslně si zapamatovat a vybavit, přednést zadanou 

koledu/říkanku/veršovanou pohádku zpaměti 

• orientovat se při pohybových hrách, aktivně se zapojit a 

spolupracovat  v různých skupinách 

• pochopit význam Velikonoc, znát jejich symboly, zjistit, že se 

v různých částech světa slaví různě (SD) 
 

 

Pohádky a příběhy:     

O kohoutkovi a slepičce 

Jak šlo vejce na vandr 

Kuřátko a obilí 

Děti z Bullerbynu 

                                                                             



Srdíčková pohádka - 

květen 2023 

 

 

 

Pedagogický záměr: 

• rozvíjet pohybové dovednosti, správně dýchat při zpěvu, recitaci 

• pozorně naslouchat, vnímat a porozumět slyšenému slovu 

• zpřesňovat smyslové vnímání, rozvíjet tvořivé myšlení, tvořivé 

sebevyjádření, logické myšlení 

• vyjadřovat svoje pocity, zážitky a posilovat citové vztahy k okolí 

 

 

 

Očekávané výstupy: 

• sladit pohyb s hudbou, s rytmem, se zpěvem – taneční hry, básnička 

pro maminku 

• poznat a vymyslet slova citově zabarvená, homonyma, synonyma, 

antonyma 

• vnímat a rozlišovat zrakem (obrysy, detaily, char. znaky), sluchem 

(hláska na začátku, konci slova, rytmus slov) – SD, slova nadřazená, zraková 

a sluchová paměť – Kimovy hry 

• sdělit svoje znalosti a prožitky ze života rodiny, upevňovat vztahy 

v rodině a ve školce, vnímat práci a povinnosti členů domácnosti, aktivně se 

podílet na vytváření pohody 

• prožívat radost, těšit se z hezkých a příjemných zážitků 

 
 

 

Pohádky a příběhy: 

Překvapení pro maminku 

Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty 

Tatínek a maminka 

Matka a dítě v říši zvířat 



Sluníčková pohádka -  

červen 2023 

 

 

Pedagogický záměr: 

• rozvíjet a užívat všechny smysly 

• poslouchat a vnímat řeč – mluvené 

slovo, čtený příběh, pranostiky 

• pozorovat a poznávat změny v jarní přírodě (slunce a jeho význam, 

počasí, hry dětí) 

• rozvíjet schopnost a dovednost vyjadřovat svoje pocity, dojmy, 

prožitky 

• osvojovat si poznatky o přírodním prostředí, vnímat jeho význam   

 i možná nebezpečí (jedovaté rostliny, štípnutí hmyzem apod.) 

 

 

Očekávané výstupy: 

• vnímat a rozlišovat sluchem - zvuky a tóny, zrakem – tvary, specifické 

znaky, hmatem – povrch, tvrdost, rozlišovat vůně, chutě 

• porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku, zopakovat děj, 

hledat význam nových slov) 

• hledat odlišnosti, přemýšlet o tom, proč se tak děje, chápat 

prostorové pojmy – vpravo, vlevo (SD), dole, nahoře, za, pod, před … 

• vyprávět, co jsme zažili, nakreslili, vyjadřovat se hudebně pohybovou 

improvizací 

• vnímat přírodu okolo, spolupodílet se na péči o její ochranu a čistotu 

                             

Pohádky a příběhy: 

 

Maková panenka 

O Zlatovlásce 

O Sluníčku 

Jak se sluníčko s měsíčkem nepohodlo 

 


