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TÉMATA:      Kocourek Matyáš vítá své nové kamarády                                                                              

                                  Už znáš celou školku?    

Integrovaný blok:   Ty a já a život kolem nás 

Měsíc:               Kamarádské září 

Třída:                       Květinka 

Časový rozsah:      4 týdny, vždy po dvou týdnech 

      

                    

 
 

Témata: Kocourek Matyáš vítá své nové kamarády- seznámení s režimem v MŠ, 

poznávání budovy a prostředí mateřské školy, poznat svou značku a své místo, pomoc dětem 

s adaptací ve školce, navazování kontaktů s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonání 

studu, komunikace vhodným způsobem, respektování. Kocourek Matyáš je malé kotě, které 

s dětmi poznává svět, spolu s dětmi roste, až je z něj na konci roku silný a rozumný kocour. 

Chystá pro děti různé pracovní listy s „kočičími úkoly“, zkouší jejich šikovnost. 

 

      Už znáš celou školku? – seznámení s novými kamarády, prohlubování 

kamarádských vztahů, společenské hry (navázání kontaktů), prohlubování sebeobsluhy 

(hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček), začlenění do třídy a zařazení mezi své 

vrstevníky, respektování jejich rozdílných vlastností, schopností a dovedností. 

Vedení k samostatnému a bezpečnému pohybu v mateřské škole i v přilehlých 

prostorách, posilování povědomí o účelu jiných místností pro děti i zaměstnance MŠ, vedení 

dětí ke slušnosti a úctě ke všem zaměstnancům MŠ. 

 

          1.Charakteristika:  

Adaptace, socializace, prostředí MŠ, jména, seznámení s postavou kocourka „Matyáše“, 

hračky, organizace dne v MŠ, vzpomínky na prázdniny, pravidla MŠ, vztahy, pravidla 

chování ke kamarádovi, vztah k přírodě. 

 

          2.Vzdělávací cíle:  
18. poznávání sebe sama /uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry/ 

19. získání relativní citové samostatnosti 

 

         3.Očekávané výstupy:   

- začlenění do třídy a zařazení  mezi své vrstevníky, respektování jejich rozdílných 

      vlastností a schopností uplatňovat své individuální potřeby, pojmenování většinu toho,   

      čím je dítě obklopeno 

- přizpůsobení se běžně proměnlivým okolnostem v MŠ 

- zvládnutí sebeobsluhuy, uplatnění základních hygienických návyků 

- přirozené navazování dětských přátelství 



- navazování kontaktů s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonání studu, 

- komunikace s dítětem vhodným způsobem, respektování. 

 

 

Nabídka činností: 

 

Ranní činnosti 

 

 

Omalovánky, razítka 

Stavění z kostek 

Spontánní hry dětí, hry v koutcích 

Puzzle 

Navlékání korálků 

Pexeso – ovoce, zelenina 

Ranní kruh 

rituál s pohybem 

 

Kocourek Matyáš se představuje– pohádka, povídání, seznámení s 

kamarády 

Pravidla – společné utváření, opakování dle obrázků, poučení o 

bezpečnosti, udržování pořádku 

Proč chodíme do školky 

Kocourek Matyáš a kamarádi – pohádka, povídání 

Kocourek Matyáš volá kamarády – seznámení, pohlazení, pomazlení 

Kdo jsem já a kdo kamarád – chování ke kamarádům 

Kocourek Matyáš je rád, když má svět řád – úklid hraček 

Roční období – seznámení, charakteristické znaky, charakteristika 

měsíce Září 

Ovoce a zelenina – popis, rozdíly 

Předčtenářská 

gramotnost 

 

Básničky – Já jsem kotě, ty jsi dítě, Do kroužku se posadíme, 

Pozdrav- rituál, Brambora, Pozdravení sluníčka 

Knihy, časopisy – prohlížení, vyhledávání obrázků kočiček, 

povídání podle obrázků 

Rozvoj slovní zásoby – zdrobněliny, popis, popis sebe pomocí 

zrcadla 

Logopedie- slabikování a hláskování, artikulační cvičení 

Roční období – popis dle obrázků 

Ovoce, zelenina – poznávání, popis 

Říkanky, říkadla 

„Do kroužku se posadíme, navzájem se pohladíme. 

Popřejem si pěkný den, ať je nám tu hezky všem“.  

 „Kamarád, kamarád, je to ten, koho mám rád. 

Pomůže mi, poradí, po ruce mě pohladí. 

Kamarád, kamarád, je to ten, koho mám rád. 

Pomůžu mu, poradím, po vláskách (zádech) ho pohladím. 

Všichni jsme tu kamarádi a všichni (protože) se máme rádi. 

 

Matematické 

představy 

 

1-3 

Méně, více 

Malý, střední, velký 

Třídění 

Dramatika a NH 

 

D – představování, zrcadlo 

D – dramatizace běžných situací ve třídě – jejich řešení 

Kde jsem schoval svou značku 

Najdi kocourkovi kamarády 



Na kouzelníka 

Na kolečko (představování) 

Poznám si svou značku 

Hry se jmény 

Detektiv – co se kde nachází 

SH Co se kde nachází (zavázané oči, popis) 

Ovoce, zeleniny (chuť, hmat, čich) 

ŘČ  Stavění z kostek 

Stavění z víček 

Výlet po třídě, po MŠ 

HPH - PH Míčové hry na zahradě 

Kocourkova rozcvička 

Kamarádi 

Na kolečko 

Zvířátka v lese – medvěd, zajíc, motýl 

Pochodování (pohyb) dle hudby 

Bublina 

Na kočku a myš 

Strom, stromek, stromeček 

TV a zdravot.cvič. 

 

Na zvířátka 

Rozcvička – protahování, uvolnění svalů 

Jóga – spící zajíc 

Cvičení s míči 

Cvičení na zahradě 

Dechová cvičení 

Tanečky, (tancujeme s Míšou) 

HV 

 

Pohádka Kocourek Matyáš a kamarádi s doprovodem HN 

Opakování známých písní 

Hra dětí na HN 

Písničky CD – Naše nejoblíbenější 

Písničky – roční období 

Písničky na přání k oslavě narozenin 

VV 

 

Květinka – stříhání, lepení  

Vlastní značky (pexeso) 

Vzpomínky na prázdniny 

Papírová „kočička“ 

Diagnostická kresba 

Výroba razítek z brambor 

Obrázek pro kamaráda 

Ovoce, zelenina – lepení, stříhání 

Stříhání obrázků z časopisů, dokreslení, domalování 

PL Úsměv kamaráda 

Najdi cestu do školky 

Moje školka 

Zelenina – dvojice 

Oblečení na podzim 

PAO 

 

Přírodní jevy na zahradě MŠ 

Brambora – špinavé ruce 

  

PV  Čáp ztratil čepičku 



Vycházka – louka, les (pozorování změn, seznámení s okolím) 

Cvičení s míči 

Kreslení křídou 

Průlezky, houpačky, pískoviště 

Pravidla chování při vycházce 

Volné PH 

Hry s hračkami 

Sbírání ořechů, kaštanů a šišek při pobytu venku 

Určování plodů na stromech v okolí MŠ 

Plánované akce třídy Putování za bramborou 

Zahradkářská výstava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


