
Téma: UŽ PŮJDEME K ZÁPISU 
Záměr: Získat pocit z radostného očekávání zápisu do první třídy ZŠ, uvědomit si, že vstup    
              do školy je přirozenou součástí našeho života 
 
Klíčové kompetence: Soustředění se na činnost, pamatování, dokončení zadané práce, postup 
   podle instrukcí a pokynů, dobrat se k výsledkům 
 

Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností 

Dítě a jeho tělo 
 
Seznámení se s cvičením ve dvou 
družstvech, dodržování pravidel při 
samostatném cvičení podle pokynů 
učitelky 

1. Házení na cíl pravou a levou rukou – hod 
drátěnkami do otvoru veselého šaška – správný 
postoj i nápřah, míření 
2. Kotoul vpřed ze stoje rozkročného – správné 
postavení, rozkročení a položení rukou (dopomoc 
dětem) 
PH – Červení a bílí – rychlá reakce na povel 

Dítě a jeho psychika 
 
Vést děti k pohotovému reagování na 
střídání sólistů a skupin, dodržovat 
předehru, mezihru a dohru 

Rytmické cvičení – vytleskáváme a rytmizujeme 
svá jména – hra Jak se jmenuješ 
Opakování písně s několika slokami např. Mrazík 
– uplatníme sólový zpěv 
Nácvik písně Honzíku, do které jdeš třídy 
Výběr písničky nebo básničky k zápisu 
 

Dítě a ten druhý 
 
Rozvíjíme souvislé vyjadřování, 
navázat dialog a setrvat v něm, používat 
všechny druhy slov 

Jazyková rozcvička – Na papoušky – děti opakují 
slova, sousloví i věty – upevnění správné 
výslovnosti 
Rozhovor  s dětmi na téma kde bydlím, moje 
rodina – příprava dětí na zápis 
Nácvik básně Žák 1.A 

Dítě a společnost 
 
Zdokonalit kresbu lidské postavy – 
zachytit ji v prostoru a v pohybu 

Kresba tuší a špejlí – „Zážitky z lyžování“ 
Děti si mohou do výkresu vymyslet i jiné zimní 
sporty – bruslení, sáňkování 
Pokusíme se zachytit postavu v pohybu a 
nezapomeneme ji také obléknout do zimního 
oblečení – čepice, rukavice 

Dítě a svět 
 
Opakování všeobecných znalostí dětí, 
příprava na zápis 

Hra Na školu - opakujeme si barvičky, tvary, 
počítáme do deseti, doplňujeme grafické listy, 
správně držíme tužku, kreslíme lidskou postavu i 
s detaily, určujeme hlásku na začátku slova, 
vymýšlíme i jiná, apod. - děti odpovídají na různé 
otázky 
Návštěva v 1. třídách Základní školy – podíváme 
se, jak se líbí ve škole našim kamarádům, co už se 
naučili, jak umí číst, psát a počítat 

 
Pobyt venku:    Okolí MŠ, zahrada – pozorujeme starší kamarády, jak chodí do školy, jakou 
nosí tašku, kudy vede cesta do školy, návštěva a prohlídka prvních tříd a celé školy, 
opakujeme si název našeho města, i kdo umí svoji adresu. 
 


