Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu „Podej mi ruku a prozkoumáme celý
svět“ vychází z podrobné analýzy podmínek mateřské školy, předchozího ŠVP, výše
uvedených záměrů a také se zkušenostmi s výchovou a vzděláváním dětí v atmosféře
současné společnosti.
Přínos nového ŠVP PV:¨
-

dává nám větší možnost nacházet vlastní cestu ku prospěchu dětí

-

využít svoji tvořivost, fantazii při plánování činností a více zaujmout, nadchnout děti
pro dané téma

-

umět respektovat individuální a věkové zvláštnosti dětí

-

dává nám možnost vytvářet projekty dětem na míru, v kterých rozvíjíme jejich
osobnost

Dobře propracovaný projekt s využitím vhodných metod umožňuje dětem dotýkat se reality,
prožívat nové role, aktivizovat myšlení, řešit problémy a uplatňovat získané poznatky. Mají
možnost více komunikovat s ostatními, učí se týmově spolupracovat. Jejich efektivnost ve
výuce je závislá na vhodném propojení klasických, hlavně však aktivizujících a komplexních
metod (výše).
Jednou z cest k naplňování tohoto cíle je mimo jiné také vzdělávací obsah. Ten je tvořen níže
uvedenými pěti hlavními tématy. Každé téma v sobě zahrnuje určitý okruh vzdělávací
nabídky, toho s čím chtějí učitelky děti seznámit v projektech a přípravách.

Přehled integrovaných bloků
Já človíček
Charakteristika bloku
Prostřednictvím tohoto bloku vedeme děti k tomu, aby se staly samostatnými jedinci se
zdravým sebevědomím, být empatičtí, komunikativní, schopni žít ve společenství ostatních
lidí. Nováčky seznamujeme s prostředím naší mateřské školy, s novými kamarády,
zaměstnanci školy. Děti se také učí novým pravidlům soužití kamarádů v kolektivu mateřské
školy. Děti vedeme k péči o své zdraví a vytvářet zdravý životní styl.
Já a moji kamarádi
Já človíček

Já a moje místo ve školičce
Pravidla soužití
Moje tělo

Život kolem nás
Charakteristika bloku
Cílem tohoto vybraného okruhu je seznámit děti s lidovými zvyky, obyčeji, tradicemi i se
svátky. Vytvořit si kladný vztah k blízkým, kamarádům, ostatním lidem.
Zdejší tradice považujeme za důležitý prvek při vytváření kladnému vztahu dětí ke svému
domovu, k prostředí, ve kterém žijí. Heřmanův Městec a jeho okolí přináší mnoho možností,
(židovská synagoga, kostel sv. Bartoloměje, židovský hřbitov apod.) jak ukázat dětem život
naších předků. K tomuto okruhu je vypracován centrální projekt: Město, očima našich dětí.
Naše město
Život kolem nás

Svátky
Tradice
Naše vlast

Letem světem
Charakteristika bloku
Učíme se poznávat různé druhy kultur a přistupovat k nim bez předsudků (multikulturní
výchova). Prostřednictvím encyklopedií, knih poznáváme různé národnosti, jejich odlišnou
řeč, barvu pleti, způsob života - zvyky a obyčeje, rituály.
Poznáváme nekonečný vesmír, jeho sílu a vliv na člověka, vesmírné planety, ale nejdůležitější
naši planetu Zemi, kterou musíme chránit a starat se o ni.

Cestování různými světy
Letem světem

Den Země
Planety a planetky
Doprava

Příroda kouzelnice
Charakteristika bloku
V tomto bloku vedeme děti k vnímání proměn v přírodě (déšť, vítr, slunce, sníh, roční doby).
Rozvíjíme a posilujeme úctu k přírodě, učíme se různé druhy zvířat, ptáků, hmyzu, brouků a
jejich význam v přírodě. Rozlišujeme zvířata cizokrajná, zvířata volně živící a domácí zvířata.
Učíme se o ně pečovat, starat se. Využíváme přírodu ve svém okolí k pozorování rostlinstva,
ale také zvířat, navštěvujeme soukromé farmy se zvířaty, pořádáme výlety do ZOO.
Poznáváme, jak je příroda rozmanitá. Vedeme děti k osvojení si dovedností potřebných k péči
o přírodu a o své okolí.

Rostlinstvo
Živočichové
Příroda kouzelnice

Roční doby a jejich proměny
Ochrana přírody

Říše fantazie

Charakteristika bloku
V této oblasti vedeme děti k tomu, aby si rozvíjely svoji představivost a fantazii, které budou
využívat ve všech tvořivých činnostech. V budoucnu pro vymýšlení originálních postupů,
nápadů, ale také při řešení problémů a hledání nových cest. Tímto blokem chceme dosáhnout
toho, aby děti uměly vyjádřit své pocity, vyjádřit „něco“, co nemá konkrétní podobu (slovně,
kresbou, pohybem) a dokázaly se také vcítit do pocitů druhých.

Pohádky
Říše fantazie

Snění
Naše představy

Celé zpracování ŠVP PV je k dispozici v šatnách na jednotlivých třídách naší mateřské školy.

