
MĚSÍČNÍ TÉMATA 

 

1. téma: září Hola, hola škola nás volá  
 

 doma a v mateřské škole 

 mám nové kamarády 

 podzim 

 ovoce, zelenina, květiny 

 

Obsah vzdělávání: 

Vzájemné poznávání, seznamování s prostředím mateřské školy, jejími zaměstnanci, chodem 

školy, jména kamarádů, poučení o bezpečnosti ve škole i mimo ni 

 

Průběžné cíle: 

a) osvojování si dovedností důležitých k podpoře bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí 

b) rozvoj komunikativních dovedností 

c) vytváření prosociálních postojů 

d) rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, přináležet ke 

společenství 

e) vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 

 

2. téma: říjen Sklízíme plody podzimu 
 

 barvy v podzimní přírodě 

 les, pole, louka, zahrada 

 zvířata domácí a volně žijící 

 za zvířátky do pohádky 

 

Obsah vzdělávání: 

Práce ve skupinách, vzájemná spolupráce, společné tvoření, hraní si, vzájemná pomoc, velký 

kamarád pomáhá menšímu, chodíme, běháme, skáčeme, smějeme se, tancujeme, učíme se 

básničky, písničky, pohádky 

 

Průběžné cíle: 

a) osvojování si praktických dovedností, poznatků o zdraví, rozvoj užívání všech smyslů 

b) poslech čtených pohádek, přednes, recitace, zpěv, vyprávění podle skutečnosti i 

obrazového materiálu 

c) přirozené i modelové situace, verbální i neverbální komunikace 

d) vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, poznávat hodnotu věcí i lidské 

práce 

e) pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat 

 

3. téma: listopad Když padá listí 
 

 co umí vítr a déšť 

 moje tělo a zdraví 

 když kamarád stůně 

 co dělá ráno, v poledne a večer 

 naše třída 



 

Obsah vzdělávání: 

Děti se učí poznávat plody podzimu, sbírají je, tvoří z nich, zpracovávají je, ochutnávají, vaří, 

třídí, procvičují jemnou motoriku, učí se, jak se chovat v lese 

 

Průběžné cíle: 

a) manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji a náčiním, 

materiálem 

b) samostatný slovní projev na určité téma, posilování přirozených poznávacích cílů 

c) rozvoj interaktivních a komunikačních dovedností 

d) rozvoj kulturně estetických dovedností 

e) motivování hrací aktivity 

 

4. téma: prosinec Vánoce přicházejí 
 

 adventní doba 

 u nás doma s Mikulášem – lidové zvyklosti 

 kouzelné Vánoce – píšeme Ježíškovi 

 brzy budou Vánoce, jdeme z pohádky do pohádky 

 

Obsah vzdělávání: 

Děti se učí, co se obléká v zimě, sportují, těší se na Vánoce, připravují a dávají si dárky, 

všichni se mají rádi 

 

Průběžné cíle: 

a) smyslové a psychomotorické hry 

b) rozvoj pozitivních citů, rozvoj citových vztahů k okolí 

c) poslech příběhů na téma vztahů mezi lidmi 

d) vytváření vkusného, esteticky vyváženého prostředí 

e) manipulace a experimentace s různými materiály 

 

5. téma: leden Kouzelná zima 
 

 zimní hry a sporty 

 příroda v zimě 

 půjdu k zápisu 

 zdravá výživa 

 

Obsah vzdělávání: 

Děti se učí samostatně oblékat, poznávat zimní sporty, učí se pohybovat ve sněhu, nebát se 

sněhu, poznávat a rozlišovat co prospívá zdraví – zdravá výživa, aktivní pohyb, pohoda, tvoří 

pohoštění 

K zápisu procvičují: barvy, vztahy – vpravo, vlevo, početní představy, kreslení postav, 

grafomotoriku, rytmizaci 

 

Průběžné cíle: 

a) sezónní a jiné činnosti 

b) rozvoj pozitivních citů, rozvoj citových vztahů k okolí 

c) rozvoj induaktivních a komunikativních dovedností 

d) vytváření povědomí o vztahu ke světu, životu, umění 



e) rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

 

6. téma: únor Objevujeme svět kolem nás 
 

 hádej, čím jsem - masopust 

 co dělá táta a máma, zaměstnání 

 co děláme celý den a rok 

 čím cestujeme 

 karneval 

 

Obsah vzdělávání: 

Děti poznávají svět kolem sebe, tvoří města a vesnice z kostek, papíru, vystřihují, co cse 

z čeho vyrábí, čím je maminka, tatínek, co potřebují ke své profesi, připravují masky na 

karneval, vypráví si, tleskají, stříhají, modelují 

 

Průběžné cíle: 

a) rozvoj a užívání všech smyslů 

b) grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen 

c) přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 

d) různorodé společenské hry a skupinové činnosti, vnímání a přijímání základní hodnoty 

v tomto společenství uznávané 

e) vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

 

7. téma: březen Jarní probouzení přírody 
 

 jaro v trávě 

 jaro ťuká na dveře 

 jaro na zahrádce, květiny 

 časové pojmy, orientace v prostoru 

 svátky jara – Velikonoce 

 

Obsah vzdělávání: 

Děti sbírají bylinky, květiny, tvoří herbář, učí se názvy, ochutnávají čaje, bylinky uklízí 

zahradu, poznávají názvy nářadí, co k čemu patří, tvoří velikonoční výrobky  

   

Průběžné cíle: 

a) rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

b) samostatný slovní projev na určité téma 

c) rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

d) výtvarné, hudební a pohybové hry a činnosti podněcující rozvoj tvořivosti 

e) pozorování stavu životního prostředí a jeho vlivu na kvalitu života, poznávání ekosystému 

 

8. téma: duben Moje zvířátko – kde má domov? 

 

 domácí zvířátka a jejich mláďátka 

 kdo žije u potoků, řek a rybníků 

 zvířata ve volné přírodě 

 chování na silnici, dopravní prostředky 

 



Obsah vzdělávání: 

Jaro se probouzí, děti pozorují měnící se přírodu, učí se znát domácí i volně žijící zvířata, 

zpívají, hrají si, tancují, radují se 

 

Průběžné cíle: 

a) osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

b) společné diskuse, skupinová konverzace, recitace, zpěv, dovednost vyjádřit pocity, dojmy, 

prožitky 

c) kooperativní činnost ve dvojicích, skupinách 

d) poznávání hodnoty věcí i lidské práce, různorodé společenské hry a skupinové činnosti 

e) přirozené poznávání rozmanitosti přírody, vytváření povědomí a vlastní sounáležitosti se 

světem 

 

9. téma: květen Když všechno kvete 

 

 máme se rádi s mámou a tátou 

 naše maminka má svátek 

 naše vesnice – výlety do okolí, OÚ, prodejna, pošta, hasičská zbrojnice, podnikatelé 

 jak je barevná kvetoucí příroda 

 

Obsah vzdělávání: 

Děti poznávají květiny luční, zahradní, pokojové, pozorují zahrádky a louky, nosí květiny do 

vázy, dáreček mamince k svátku, plavecký výcvik 

 

Průběžné cíle: 

a) hudební a pohybové činnosti, rozvoj pohybových dovedností 

b) posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj a kultivace paměti, rozvoj schopnosti 

rozvíjet citové vztahy k okolí 

c) rozvíjení prosociálního chování ve vztahu k druhému 

d) vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

e) vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

 

10. téma: červen Co už umím a vím 

 

 oslava: Den dětí, olympijské hry v MŠ 

 kniha je studnice moudrosti 

 planeta Země, moře a řeky 

 příroda v létě, sušení květů (herbář) 

 hurá na prázdniny 

 

Obsah vzdělávání: 

Děti už ví, kam všude můžou v naší vesnici jít, kam budou chodit do školy, pracují v atlase, 

encyklopedii, učí se pravou a levou rukou, stranu cesty, kudy mají přecházet, co je to zebra a 

semafor, těší se na prázdniny 

 

Průběžné cíle: 

a) rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a 

bezpečnosti 

b) komentování zážitků a aktivit, správně vyslovují, ovládají dech, znají námětové hry a 

činnosti 



c) hry, přirozené a modelové situace, při nichž se děti učí přijímat a respektovat druhého 

d) každodenní pozitivní vzory chování, uvědomují si, že ne všichni lidé se chovají správně 

e) děti byly poučeny o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech jak se chránit 

 
Témata pro práci s předškolními dětmi a s dětmi s odkladem PŠD: 

 

 práce s dětmi v době odpoledního klidu, dopoledne 

 obohacuje a doplňuje činnosti denního zaměstnání 

 využívají se grafomotorické listy, pracovní sešit, knihy, encyklopedie  

 didaktické materiály a pomůcky 

 

Září:   - podzim – charakteristické znaky, podzimní měsíce, počasí, příroda 

     - bezpečná cesta do školy- dopravní značky, silniční provoz 

Říjen:   - barvy a čísla 

  - bezpečnost na silnici 

Listopad:  - geometrické tvary 

       - vlastnosti předmětů 

Prosinec:  - zima – charakteristické znaky, zimní měsíce, počasí, příroda 

       - lidové zvyklosti – Vánoce, pohádka 

Leden:  - půjdu k zápisu – co mám umět a vědět 

  - jazykové hrátky 

Únor:  - orientace v prostoru 

  - časové pojmy (hodina, den, týden, rok), dny v týdnu 

Březen: - vztahy vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu, atd. 

  - jaro – charakteristické znaky, jarní měsíce, počasí, příroda    

Duben: - dopravní situace, značky, správné chování na silnici 

  - moje tělo – části těla, jeho funkce, péče o zdraví 

Květen: - moje rodina – rozdělení úloh v rodině, jména členů rodiny (máma, táta, bratr, 

syn, dcera, teta, strýc, atd.), zaměstnání 

Červen: - rozdíl mezi městem a vesnicí – charakteristické znaky 

 - léto – charakteristické znaky, letní měsíce, počasí, příroda 

 - co už umím a vím, jak se bezpečně chovat o prázdninách 

  

 

 

 
 


