
 Šikulové  
Aneb hrajeme ,poznáváme a tvoříme celý rok. 

Cíle a záměry: 

• Seznamování dětí  s různými technikami tvoření 
• Sdílení zkušeností a zážitků  
• Zkoumání vlastní tvorby 
• Radost z učení se novým věcem  
• Posilování dobrých vztahů k umění a sebevyjádření 
• Experimentování s barvou,technikami  
• Provokování fantazie dětí 
• Poznávání výtvarných technik ,práce s různým materiálem 
• Rozvoj tvořivosti ,kreativního prožívaní,tvořivého sebevyjádření 
• Seznámení s uměním přiméřeně k věku  
• Rozvoj přestavivosti 
• Získávání nových zkušeností  
• Upevňování přátelských vztahů  
• Zvládnout vyjádřit svou kreativitu  
• Procvičování paměti 
• Rozvoj všech smyslů  
• Získání pocitu jistoty při  tvoření 
• Osvojování  manuálních dovedností 
• Učit se výtvarnému vidění  
• Užívat si tvoření ,nemít z něho strach 
• Zvládnout rozlišovat jednotlivé barvy  
• Seznámení s různými druhy materiálů  
• Rozvoj jemné motoriky 
• Uvědomění si vlastního těla  

Obsah: 

Září : 
Kamarádi barvy 

• Barevné seznamování   
• Kamarádka duha  
• Voda,vodovka 
• Ruce,ručičky 

Vzdělávací nabídka : 

seznámení s barvou,obtiskávání rukou,práce se štětcem,míchání barev,malba vodovkou,hry zaměřené na po-
znávaní barev,experimentování s barvou,rozvoj fantazie 

Očekáváné výstupy : 
Radost z poznaného,těšení se z vlastní tvorby ,seberealizace,osvojení si nových dovedností, 
Schopnost vyjádřit svou kreativitu,posílení kamarádství,pojmenování některých barev ,spolupráce s ostat-
ními. 



Říjen  
Dary podzimu  

• Kaštánku,kaštánku 
• Koulelo se koulelo 
• Skřítek podzimníček  
• Vezmi žlutou tužku 

Vzdělávací nabídka:  

práce s přírodninami, zpěv,povídání o podzimu ,konstruktivní činnosti,pozorování přirodních 
jevů,lepení,muchláž,rozvoj představivosti a tvořivosti,pohybová hra s hudbou,ochutnávka ovoce,bramboro-
vá tiskátka 

Očekávané výstupy: 

Osvojit si nové výtvarné techniky ,citlivost k přirodě,znalost přírodních jevů na podzim ,rozvoj s užívání 
všech smyslů,pojmenování druhů ovoce :Jablko /hruška ,porozumnět slyšenému slovu 

 Listopad 
 Listopad, listopad 

• Dušičky 
• Martin jede, Martin jede, má bílého koníka  
• Lístecěk mi na dlaň spad 
• Podzimníček se loučí 

Vzdělávací nabídka: 

Práce s přirodním materialem, sběr darů přírody, povídání o Dušičkách, zpěv písně, hry s otisky, 
návraty k přírodě,zdobení listů,práce s lepidlem,jogové cvičení pro děti, zapouštění barev, stínohra,tvořní 
pomocí hudby,frotáž 

Očekávané výstupy: 

Pochopení významu - Dušičky, správné držení štětce, upevňování přátelských vztahů, 
získání pocitu jistoty při tvoření, povědomí o nástupu “paní zimy”, rozvoj fantazie,  povídání o Svatém Mar-
tinovi, zapamatování si jednoduchého textu písně. 

 Prosinec 
 A jsou tu Vánoce 

• Mikuláši,Mikuláši 
• Vánoční  

Vzdělávací nabídka: 

Povídání o Adventu,o Sv. Mikuláši, společná práce:Adventní věnec, Betlém formou artefiletiky ,seznámení s 
různými druhy Betlémů ,modelování,zpěv koled,práce s nůžkami, práce s barvou. 



Očekávané výstupy: 

Zdokonalování jemné motoriky, schopnot práce ve skupině, zapamatování si textu, 
nebát se vyjádřit svou kreativitu, porozumět slyšenému,seznámení s artefiletikou, sdílení zkušeností, zážit-
ků, názorů na téma. 

 Leden 
 Nový rok   

• Na tři krále za vesnicí 
• Paní Zima 
• Vločky 
• Když mráz maluje 

Vzdělávací nabídka: 

Konstruktivní činnosti,tvorba koláže,rytí do modelíny,řízený rozhovor na téma: Tři králové, Zima, 
Básničky,seznámení s druhy materiálů,zkoumání vlastní tvorby,hry zaměřené na poznávání barev, 
charakteristika ročních období- Zima,pozorování změn v přírodě, spolupráce ve skupinách ,zapouštění vo-
dových barev. 

Očekávané výstupy: 

Osvojit si základní charakteristiku ročního období-zima,schopnost spolupracovat s kamarády, nebát se vyjá-
dřit svůj názor, znát základní barvy,naučit se jednoduchý text-básničku,opakovat pohyb,projevit kreativitu v 
různých výtvarných technikách -lepení koláže,konstrukce loutky “Paní Zima”,rytí,zapoštění barev. 

Únor 

   




