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5. integrovaný blok – Jaro na tvé dlani 
 
Vzdělávací cíle integrovaného bloku Rozvíjené dílčí vzdělávací cíle z oblastí stanovených RVP PV 

Podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou 

zdatnost  

i pohybovou a zdravotní kulturu. 

 

 

Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a 

odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či 

dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich 

vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

 

 

Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel 

soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních 

i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci 

dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a 

umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské 

pohody ve svém sociálním prostředí. 

 

 

 

 

 

 

5.1 Dítě a jeho tělo 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, 

dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 

5.2. Dítě a jeho psychika 

5.2.1 Jazyk a řeč 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další 

formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 

5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost  

a fantazie, myšlenkové operace 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

5.2.3 Sebepojetí, city, vůle 
 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, 

sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

5.3 Dítě a ten druhý 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými rozvoj interaktivních a komunikativních 

dovedností verbálních i neverbálních 

 

 

5.4 Dítě a společnost 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, 

chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 
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Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a 

jeho dění,  

o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším 

okolím  

a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a 

vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný 

postoj dítěte (člověka)  

k životnímu prostředí. 

 

5.5 Dítě a svět 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

 poznávání jiných kultur 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 
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Vzdělávací 

cíl 
Vzdělávací nabídka – činnosti Cílové očekávané/konkretizované výstupy Cílové klíčové kompetence 

Podporovat 

jeho fyzickou 

pohodu, 

zlepšovat jeho 

tělesnou 

zdatnost  

i pohybovou  

a zdravotní 

kulturu. 

Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), 

nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné 

činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.). 

 

Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační cvičení). 

 

Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti. 

 

Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků. 

 

Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu 

prostředí. 

 

Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci 

nemoci, nezdravých návyků a závislostí. 

 

5.1 Dítě a jeho tělo 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 

rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 

předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, 

chutě, vnímat hmatem apod.) 

 zvládat základní pohybové dovednosti  

a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí (zvládat překážky, házet a 

chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve 

skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, 

v písku) 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany 

osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 

potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho 

přivolat, jakým způsobem apod.) 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; 

chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a 

jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a 

pohodu svou ani druhých 

KK sociální a personální  

• se chová při setkání  

s neznámými lidmi či  

v neznámých situacích 

obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která 

je mu nepříjemná, umí 

odmítnout 

KK k učení 

• se učí s chutí, pokud se 

mu dostává uznání a ocenění 

Podporovat 

duševní 

pohodu, 

psychickou 

zdatnost a 

odolnost 

dítěte, rozvoj 

jeho intelektu, 

řeči  

a jazyka. 

5.2.1. Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového 

materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.). 

 

Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv. 

 

Samostatný slovní projev na určité téma. 

 

Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo. 

 

Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen. 

 

Prohlížení a „čtení“ knížek. 

 

Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika). 

 

 

 

 

5.2. Dítě a jeho psychika 

5.2.1 Jazyk a řeč 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, 

nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, 

homonyma a antonyma 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, 

orientační a dopravní značky, označení nebezpečí 

apod.) a porozumět jejich významu i jejich 

komunikativní funkci 

 

 

 

 

 

 

 

KK komunikativní  

• ovládá dovednosti 

předcházející čtení a psaní 

• se domlouvá gesty  

i slovy, rozlišuje některé 

symboly, rozumí jejich 

významu i funkci 

• ví, že lidé se 

dorozumívají i jinými jazyky 

a že je možno se jim učit; má 

vytvořeny elementární 

předpoklady k učení se 

cizímu jazyku 

KK k učení 

• uplatňuje získanou 

zkušenost v praktických 

situacích a v dalším učení 

KK k řešení problémů 

• řeší problémy na 

základě bezprostřední 
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5.2.2. Spontánní hra, volné hry. 

 

Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 

(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce). 

 

Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a 

variant. 

 

Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 

obrazné a pojmové). 

 

Činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 

(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým 

materiálem, s médii apod.). 

 

5.2.3. Spontánní hra. 

 

Činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem  

a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné. 

 

Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 

vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení. 

 

Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání. 

 

Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, 

čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, 

city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, 

jazykem) a v čem jsou si podobní. 

 

5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost  

a fantazie, myšlenkové operace 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 

využívat zkušenosti k učení 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 

předkládat „nápady“ 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska 

důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti 

předmětů, nacházet společné znaky, podobu a 

rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů  

a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

 

 

5.2.3 Sebepojetí, city, vůle 
 vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“  

v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout 

se podílet na nedovolených či zakázaných 

činnostech apod. 

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch 

a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní 

pokroky 

 zorganizovat hru 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové 

prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 

strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy 

v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

zkušenosti; postupuje cestou 

pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje; spontánně 

vymýšlí nová řešení 

problémů a situací; hledá 

různé možnosti a varianty 

(má vlastní, originální 

nápady); využívá při tom 

dosavadní zkušenosti, 

fantazii a představivost 

 

KK sociální a personální  

• samostatně rozhoduje  

o svých činnostech; umí si 

vytvořit svůj názor a vyjádřit 

jej 

• si uvědomuje, že za 

sebe i své jednání odpovídá 

a nese důsledky 
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Podporovat 

utváření 

vztahů dítěte 

k jinému dítěti 

či dospělému, 

posilovat, 

kultivovat a 

obohacovat 

jejich 

vzájemnou 

komunikaci  

a zajišťovat 

pohodu těchto 

vztahů. 

 

Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina 

(funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě 

zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi). 

 

Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem 

 i s dospělým. 

 

Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat 

druhého. 

 

Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.). 

5.3 Dítě a ten druhý 

 chovat se obezřetně při setkání  

s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro 

sebe i pro jiné dítě) 

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 

s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 

názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a 

uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

KK kompetence k učení 

• uplatňuje získanou 

zkušenost v praktických 

situacích a v dalším učení 

KK kompetence 

• ovládá řeč, hovoří ve 

vhodně formulovaných 

větách, samostatně vyjadřuje 

své myšlenky, sdělení, otázky 

i odpovědi, rozumí 

slyšenému, slovně reaguje  

a vede smysluplný dialog 
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Uvést dítě do 

společenství 

ostatních lidí 

a do pravidel 

soužití 

s ostatními, 

uvést je do 

světa 

materiálních 

i duchovních 

hodnot, do 

světa kultury  

a umění, 

pomoci dítěti 

osvojit si 

potřebné 

dovednosti, 

návyky 

i postoje a 

umožnit mu 

aktivně se 

podílet na 

utváření 

společenské 

pohody ve 

svém 

sociálním 

prostředí. 

 

Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování. 

 

Přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v 

rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.). 

 

Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života  

a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující 

dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními 

činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami  

a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.). 

 

Se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

sociální a personální kompetence. 

 

Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na 

jejich průběhu i výsledcích. 

 

Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 

vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu. 

5.4 Dítě a společnost 

 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 

k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou 

k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují 

pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, 

proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí 

druhých; odmítat společensky nežádoucí chování 

(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost 

či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých 

možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat 

se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 

hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 

apod. 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat 

své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, 

modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit  

a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin 

aj.) 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních  

a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální  

i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet 

s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 

rozlišovat rytmus) 

KK činnostní a občanské  

• chápe, že zájem o to, 

co se kolem děje, činorodost, 

pracovitost a podnikavost 

jsou přínosem a že naopak 

lhostejnost, nevšímavost, 

pohodlnost a nízká aktivita 

mají svoje nepříznivé 

důsledky  

KK k učení 

• má elementární 

poznatky o světě lidí, 

kultury, přírody i techniky, 

který dítě obklopuje,  

o jeho rozmanitostech  

a proměnách; orientuje se 

v řádu a dění v prostředí, ve 

kterém žije 

KK k řešení problémů 

• řeší problémy na 

základě bezprostřední 

zkušenosti; postupuje cestou 

pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje; spontánně 

vymýšlí nová řešení 

problémů a situací; hledá 

různé možnosti a varianty 

(má vlastní, originální 

nápady); využívá při tom 

dosavadní zkušenosti, 

fantazii a představivost  

KK sociální a personální  

• se spolupodílí na 

společných rozhodnutích; 

přijímá vyjasněné 

 a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá  

a pochopená pravidla  

a přizpůsobuje se jim 
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Založit u 

dítěte 

elementární 

povědomí o 

okolním světě 

a jeho dění,  

o vlivu 

člověka na 

životní 

prostředí – 

počínaje 

nejbližším 

okolím  

a konče 

globálními 

problémy 

celosvětového 

dosahu – a 

vytvořit 

elementární 

základy pro 

otevřený  

a odpovědný 

postoj dítěte 

(člověka)  

k životnímu 

prostředí. 

 

Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, 

kulturních  

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety. 

 

Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty  

a jevy, požár, povodeň. 

 

A jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), 

využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím. 

 

Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních 

situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování  

v některých dalších situacích, které mohou nastat. 

 

Ekologicky motivované herní aktivity (ekohry). 

 

Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 

ekosystémů (les, louka, rybník apod.). 

 

Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, 

pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči  

o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí. 

 

Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a 

dalších médií. 

 

Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí  

a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, 

živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období). 

5.5 Dítě a svět 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v 

životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 

školy, v blízkém okolí) 

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve 

svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se 

prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, 

kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 

 zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě 

i jednoduché praktické situace, které se doma a 

v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a 

bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, 

v obchodě, u lékaře apod.) 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, 

přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho 

dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 

praktických ukázek v okolí dítěte 

 mít povědomí o významu životního prostředí 

(přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, 

že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí 

chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 

pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak 

svět přírody, tak  

i svět lidí (mít elementární povědomí  

o existenci různých národů a kultur, různých 

zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o 

pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem 

s odpady, starat se  

o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit 

přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

 

KK činnostní a občanské 

• má smysl pro povinnost 

ve hře, práci i učení;  

k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně; váží 

si práce i úsilí druhých 

• ví, že není jedno,  

v jakém prostředí žije, 

uvědomuje si, že se svým 

chováním na něm podílí  

a že je může ovlivnit 

• dbá na osobní zdraví  

a bezpečí svoje i druhých, 

chová se odpovědně  

s ohledem na zdravé  

a bezpečné okolní prostředí 

(přírodní i společenské) 

 

 


