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Cíl projektu: 

Naše mateřská škola je komplex 4 nezávislých pracovišť. Všechny školy vychází ze 

Školního vzdělávacího programu „Všichni společně po celý rok“ a jeho integrovaných bloků: 

Podzim – Zima – Jaro – Léto, které jsou dále rozděleny do jednotlivých témat, které si 

učitelky v jednotlivých třídách rozpracovávají do dalších podtémat ve svých Třídních 

vzdělávacích programech podle složení dětí a jejich specifických potřeb na třídách. Škola se 

snaží o všestranný rozvoj dítěte a více pozornosti chceme věnovat polytechnické výchově. 

Chtěli bychom u dětí dále rozvíjet tyto schopnosti: 

 

- řídit a kontrolovat své chování 

-  kooperovat s vrstevníky, uplatnit se mezi nimi, spolupracovat s nimi 

- pravolevou orientaci na sobě, na ploše i v prostředí 

- vyhranění laterality ruky a oka 

- používat špetkový úchop – správné držení 

- zrakové analýzy a syntézy 

- zvládat základní myšlenkové operace 

- porovnávat předměty, třídit je, řadit je 

- řešit jednoduché problémy s dopomocí i samostatně 

- odlišit hru od systematické práce 

- schopnost cíleně se soustředit na určitou činnost 

- udržet pozornost, záměrně si pamatovat 

- přijmout úkol, postupovat podle pokynů a vyvinout volní úsilí 

- rozvíjet a stimulovat myšlení, tvořivost a kreativitu - povzbuzovat fantazii 

- osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky 

- procvičovat a rozvíjet manuální zručnosti 

 

 

 

 

 

 



Výchovně vzdělávací metody: 

 
- hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého, 

bez ohledu na vzájemné odlišnosti, učí se žít ve skupině dětí 

- pozorování, rozhovory umožňují rozvíjení orientace na ploše a v okolním prostředí  

- hrou připravovat děti na rozkládání a skládání stavebnic 

- umožňovat dostatek příležitostí rozlišovat grafické napodobování symbolů a tvarů 

- zkoumat vlastnosti předmětů, práce s materiálem, třídění, přiřazování, uspořádání, 

porovnávání 

- řešení problémů, cvičení paměti 

- smyslové hry 

- podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, oceňování snahy a úsilí 

- přiměřené činnosti, které umožní dítěti dosáhnout úspěchu 

- příležitosti a hry vyžadující vůli, sebeovládání a vytrvalost 

Při naplňování obsahu předškolního vzdělávání vycházíme z pěti oblastí, které zohledňují 

vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. 

 

Dítě a jeho tělo 

podporovat pohybových a manipulačních dovedností 

klást základů samostatnosti i sebeobsluhy 

rozvíjet zrakového vnímání – koordinace ruka oko 

procvičovat pravolevou a prostorovou orientaci 

rozvíjet hrubou a jemnou motoriku 

 

Dítě a jeho psychika 

podporovat duševní pohodu, psychické zdatnosti a odolnosti dítěte 

rozvíjet analyticko-syntetických schopností 

seznamovat se základními časovými pojmy a souvislostmi ( nejdříve, potom) 

nacvičovat orientaci v počtu, chápání číselné řady a posloupnosti 

rozvíjet smyslového vnímání, pozornosti, paměti při konstrukci 

podporovat zájem o práci s využitím dětské zvídavosti 

 



Dítě a ten druhý 

seznamovat dětí se základními pracovními dovednostmi 

respektovat práv ostatních lidí 

učit se uvědomovat si, že osobnostní odlišnosti lidí jsou přirozené 

učit se navázat přirozený kontakt s dospělým  

kooperovat s ostatními a dodržovat dohodnutá pravidla při stavbách 

 

Dítě a společnost 

seznamovat dětí s  hodnotami práce kolem nich 

pomáhat dítěti osvojit si potřebné pracovní návyky a dovednosti  

podílet se na utváření společenské pohody 

 

Dítě a svět 

vést  děti k povědomí o materiálech, strukturách a konstrukcích 

utvářet si pozitivní vztah k pracovním činnostem a respektu k práci druhých 

 

 

 

Realizace projektu: 

 

 Realizaci tohoto projektu bude nutno na každé škole přizpůsobit podmínkám, tzn. 

místu (vyčleněný prostor, vybraný koutek, vyčleněná místnost apod.), kde bude probíhat jeho 

realizace. Dále se bude realizace odvíjet od množství dostupných pomůcek na jednotlivých 

školách(tedy různé stavebnice např. od Lega, magnetické stavebnice, elektronické stavebnice, 

dřevěné kostky, Kaply,  kubus atd). Projekt může být i dlouhodobý a postupně dokupovat a  

obměňovat potřebné vybavení – nové, modernější stavebnice všeho druhu podle finančních 

možností školy. 

 

 

 

 

 

 



Ukázka možného výběru vhodných stavebnic k projektu polytechnické 

výchovy: 

Stavebnice Seva 

 

Lego Creator  

 

Lego DUPLO  

 

Rodinný dům Playmobil  

 

Magnetická stavebnice  

Boffin 100 

                                                             Zpracovala: Bc. Hana Lhotková 



  


