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                                        Cíle projektu: 

Dítě se v mateřské škole setkává s množstvím činností, které ho formují a 

ovlivňují na celý další život. Jednou z oblastí působení, se kterou se dítě setkává, 

je hudebně pohybová výchova, tělesně pohybová výchova a také estetická 

výchova.  Spojení hudby a pohybu přináší dětem radost, kultivuje jejich 

pohybový projev i vnímání hudby. Pohyb podle hudby nebo se zpěvem je dětem 

přirozený, jeho pozitivní vliv je dokládán takřka ve všech odborných 

publikacích citace z odbor. literatury: „Jsme přesvědčeni o tom, že prospívá též 

k tělesnému a psychickému zdraví a v současné době pomáhá i při řešení 

civilizačních problémů“. 

Ve všech věkových skupinách se maximálně využívá vybavení školní zahrady, 

spolupráce se 12.ZŠ a jejich novým venkovním, sportovním areálem. V rámci 

dopravní výchovy využíváme nově zrekonstruované dopravní hřiště, které je 

v blízkosti naší mateřské školy. Zde jsou dětem zapůjčovány dětské dopravní 

prostředky (koloběžky, odrážedla….). 

V blízkosti mateřské školy je lesopark, kterým vede cyklostezka a mnoho cest 

přístupných a bezpečných pro využití procházek či krátkých výletů. 

 

 

 

 Cílová skupina: 

Tento projekt je zpracovaný nejen pro předškolní děti, které v naší mateřské 

škole navštěvují zájmové kroužky, ale také pro ostatní dětí, které naši mateřskou 

školu navštěvují. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednotlivé fáze projektu: 

TV – p. uč. Ilona Ježková 

- Využití méně tradičních nářadí při cvičení: gumy, masážní míčky, 

švihadla, obruče 

- Využití nářadí pro náročnější cvičení: 

o Koza – přeskoky 

o Bedna – kotoul na zvýšené rovině 

o Velká molitanová žíněnka – skok do dálky, do výšky 

o Dřevěné chůdy 

o Kladina ve výšce 

o Žebřiny 

o Plošina na rovnovážné cvičení – šnek 

o Vozíky na kolečkách 

o Lano – podbíhání 

o Padák 

Formy cvičení: 

o Cvičení ve dvojicích 

o Proudová metoda 

o Cvičení ve družstvech 

 

Zpíváníčko – p.uč.Šárka Spěšná – od nové šk. roku 

o využívání dětských hudebních nástrojů při zpěvu, tanci, 

pohybu 

o dechová a artikulační cvičení spojena s pohybem 

o malované písničky – práce na koberci, na tabuli – spojení 

zpěvu, rytmu, kresby – procvičování jemné motoriky 

o Reakce na tony klavíru – rychle, pomalu, tiše, hlasitě – 

vyjádření pohybem 

o Využití hudby z CD – taneční pohyby 

 



o Hudebně-pohybové hry – dodržování pravidel, orientace 

v prostoru, cvičení reakce a pohotovosti dětí 

o Pohybová improvizace dle poslechu hudebního doprovodu 

 

VV – p. uč. Helena Roháčková 

o Procvičování sebeobsluhy, samostatnosti při oblékání, 

orientace v prostoru, reakce dětí na pokyny učitelky při 

přesunech na jiné pracoviště (dílna) 

o Při výtvarných činnostech střídání soustředěnosti dětí 

s přesuny v určeném prostoru – (přenášení výtvarných 

pomůcek, výkresů) seznamování s netradičními technikami, 

materiály 

o Správné držení těla při delších činnostech u stolků, 

uvolňování zápěstí, předloktí – uvolňovací cviky, procvičování 

jemné motoriky – tahy štětcem všemi směry, tupování, rytí 

o Vyjádření hudebního prožitku výtvarným dílem, spojení 

hudby, pohybu, představivostí a výtvarného vyjádřování 

 

Šikulka – p. uč. Andrea Holman 

o Procvičování sebeobsluhy, samostatnosti při oblékání, 

orientace v prostoru, reakce dětí na pokyny učitelky při 

přesunech na jiné pracoviště (dílna) 

o Jemná motorika – střihání nůžkami, lepení, zavazování, 

modelování 

o Využívání volného pohybu při činnostech – prostor při 

přesunech v dílně 

o  Cvičení soustředěnosti a vytrvalosti při zařazování 

netradičních technik a materiálů 

 

 



Flétnička – p. uč. Dana Pokorná 

o Správné držení těla 

o Správné dýchání 

 

Jóga – Mgr. A. Mlynáříková 

Externí agentura  Mandala – Centrum energetické rovnováhy Kladno, 

zastoupenou její majitelkou a zároveň lektorkou jógy Mgr.A.Mlynáříkovou 

pořádají kurzy cvičení jógy pro děti předškolního věku – i pro děti mladšího věku. 

Jóga pomůže naučit děti správně využívat dech, díky jehož správnému používání 

dojde k psychické rovnováze, vnitřní stabilitě dítěte. Jóga jako terapie zlepšuje 

psychický i fyzický stav dětí, pomáhá při potížích s hyperaktivitou nebo alergiemi 

a ještě je zábavnou formou vybízí k pohybu. Navíc většinu dětí cvičení velmi 

baví. Dětem, které mají problémy s leností, únavou, depresí, nedostatkem energie 

nebo pocity úzkosti, pravidelné specifické cvičení jógy velmi dobře prospívá. 

Jóga má také pozitivní vliv při hyperaktivitě, impulzivitě, vzpurnosti a agresivním 

chování. Velké zlepšení bylo zaznamenáno u dětí s příznaky ADHD (porucha 

pozornosti spojená s hyperaktivitou). Jóga výrazně pomáhá dětem s různými 

zdravotními problémy. 

 

Hodnocení projektu: 

Naše rodičovská veřejnost přistupuje k pohybovým aktivitám svých dětí na 

mateřské škole s velkým zájmem a proto mnozí z nich navštěvují sportovní 

zájmové kluby např. atletický, fotbalový, hokejový, basketbalový oddíl. Děvčata 

jsou aktivní v klubu Venuše aerobic a společenské tance.  

V zimních měsících chodíme se všemi dětmi z naší mateřské školy do 

nedalekého lesa, kde si děti užívají zimních radovánek – bobování.  

 

 

Za realizační tým:      Zpracovala: 

 

……………………… ……………………….. 

    p.uč. D. Numeratová                                                     řed.školy Jana Jiskrová 



           

     

  

Projekt věda nás baví 
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1 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 
  

Tématem tohoto projektu je polytechnická výchova v mateřské 

škole a základní škole. V posledních desetiletích velmi rychle 

narůstá počet vysokoškolsky vzdělaných osob. Velký nárůst se 

týká zejména oborů humanitních a ekonomických. Bohužel nejen 

Česká republika se potýká s nedostatkem vzdělaných mladých lidí 

v oborech technických a přírodovědných. Je známo, že obory, jako 

matematika, fyzika nebo chemie, zajímají u nás méně žáků, než odpovídá důležitosti těchto 

věd. Považujeme za velmi důležité podpořit technickou a vědeckou gramotnost, schopnost 

všech dětí už v mateřské škole přijímat s pochopením poznatky vědy a techniky a uvědomovat 

si, jak náš život zásadně ovlivňují. Z tohoto důvodu dvě pedagogické pracovnice v loňském 

roce absolvovaly projekt “Technikou do nitra člověka“, který realizovala Fakulta 

biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a Statutární město 

Kladno. Tento projekt vznikl díky výsledkům průzkumů, které ukázaly, že učitelé mateřských 

škol mají značné rezervy v oblasti znalostí interakce techniky s člověkem. Důvodem je jejich 

odlišný odborný zájem a současně také časový odstup od ukončení jejich studia. Záměrem 

projektu bylo poskytnout učitelkám dostatečný časový prostor k získání nových dovedností 

pro práci s dětmi v mateřských školách tak, aby mohly tyto znalosti interaktivní a zábavnou 

formou přímo předat dětem. Obsahem bylo získání znalostí o metodách a formách práce, 

které mohou být praktikovány v mateřských školách a školských zařízeních tak, aby přispěly 

k všestrannému rozvoji dítěte s akcentem na polytechnickou výchovu. Jako zpětná vazba 

vznikl v naší mateřské škole tento projekt „Věda nás baví“, ve kterém chceme získané 

zkušenosti uplatnit nejen vůči dětem, ale předat je i ostatním kolegyním a podpořit tak výuku 

polytechnické výchovy.  

 

V dnešní technické společnosti je více než žádoucí rozvíjet polytechnické myšlení u dětí již od 

útlého věku. Vzdělávání v mateřské škole v oblasti práce s materiály nelze v současné době 

omezit pouze na pracovní činnosti a rozvoj manuálních dovedností, či pouze na pracovní 

výchovu. Je nutné najít hlubší vhled do celé problematiky, kterým může být právě 

polytechnická výchova; není jen pracovní výchovou, ale je to poněkud širší výchova, která 



zahrnuje nejen oblast techniky kolem nás, ale i badatelsky orientovaný přístup k poznávání 

materiálů, technologií a okolního světa. Polytechnická výchova zahrnuje nejen pracovní 

činnosti, ale i pracovní výchovu a zároveň i technické vzdělávání zaměřené právě na nové 

technologie a multimédia, bez kterých již není život v dnešní společnosti možný.  

Děti jsou stejně šikovné, jako byly minulé generace, bohužel mají méně příležitostí, kdy můžou 

svou zručnost rozvíjet a trénovat. My dospělí si většinou myslíme, že všudypřítomné digitální 

technologie bezkonkurenčně zahlcují pozornost dětí a my s tím nic neuděláme. Když děti ale 

pustíme k opravdovému dílu, půjčíme jim opravdové nářadí, poskytneme materiál, budeme 

se divit. Děti se pustí do práce a nepřestanou, dokud není hotovo.  

 

 

Polytechnická výchova v současnosti 

 

V současnosti se v předškolním vzdělávání setkáváme s termíny pracovní činnosti, pracovní 

výchova a polytechnická výchova. Za pracovní činnosti považujeme konkrétní práci s 

materiály, jako je např. stříhání, nalepování, modelování, aj. Pracovní výchova zahrnuje kromě 

pracovních činností i získávání základních dovedností a návyků při práci s materiály, poznávání 

materiálů, bezpečnost při práci, plánování, výchovu ke kladnému vztahu k práci. Polytechnická 

výchova obsahuje nejen pracovní činnosti a pracovní výchovu, ale také i poznávání výrobních 

technologií jednotlivých materiálů, technologickou kázeň při práci, orientaci v různých 

oborech lidské činnosti, péči o životní prostředí, poznávání a používání multimédií a dalších 

nových technologií. Polytechnická výchova není zařazena v předškolním vzdělávání 

samostatně, ale je úzce provázána s dalšími obory jako jsou přírodověda, matematická 

pregramotnost, předčtenářské dovednosti, ale i s dalšími výchovami jako je hudební, výtvarná 

a tělesná.  

 

 

 

 



2 CÍLE PROJEKTU 
 

2.1 Základní cíle 
 

Za základní cíle polytechnické výchovy lze považovat zejména následující: 

 získat základní a praktické pracovní dovednosti a návyky při práci s různými materiály, 

 osvojit si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy organizace, 

plánování práce, 

 vytvářet si pozitivní vztah k práci, 

 poznat vybrané materiály a jejich užité vlastnosti, naučit se volit a používat pro práci 

vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro 

běžný život, 

 osvojit si základy organizace, plánování práce a technologické kázně, 

 vytvářet si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí, 

 získat orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce, 

 poznávat a učit se používat nová multimédia. 

  

2.2 Dílčí vzdělávací cíle 
 

Z polytechnického vzdělávání je ve vzdělávacím obsahu RVP PV možno nalézt: 

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

materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým 

používáním; 

 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování; 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků a funkcí; 

 motivovanou manipulaci s předměty, zkoumání jejich vlastností; 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání 

apod.); 



 spontánní hru, volné hry a experimenty s materiálem a předměty; 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii; 

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant; 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.); 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 

pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství 

apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci; 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, 

číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce); 

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 

(využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými 

druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a 

 pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, 

provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.); 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 

technických objektů, vycházky do okolí, výlety; 

 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 

kterými se dítě běžně setkává; 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování); 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými 

látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich 

vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a 

surovinami). (RVP PV,2004) 

 

 

 

 

 



3 METODY A FORMY PRÁCE 
 
 
V rámci projektu používáme různých metod – slovní, názorné ale zejména praktické činností. 

Výběr metody vždy závisí na didaktickém cíli.  Ke slovním metodám patří například návody, 

vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, předčítání a další. Slovní metody vhodně spojujeme s 

praktickou činností. Do skupiny názorných metod patří především pozorování, předvádění, 

pokus. Názorné metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například 

experimentování. Tyto metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. 

Metody, především interaktivní, umožní propojit okolí dítěte s jeho vlastním prožitkem. 

Z počátku projekt dětem zadává jasné, jednoduché úkoly, až se postupně s nimi propracuje k 

základnímu vymezení daného tématu, v detailech nechává dětem prostor pro uplatnění jejich 

tvořivosti a vlastního názoru.  

  



4 CÍLOVÁ SKUPINA 
 

 Děti MŠ 

 
5 AKTIVITY, KTERÉ BUDOU REALIZOVÁNY 
 

 

5.1 Biologie Modul  č.1  
Vzdělávací modul seznamuje s úvodem do biologie, s buňkou a živými organismy, 

prostřednictvím zjednodušených experimentů a herních návodů pomáhá náročnější poznatky 

předávat malým dětem. Seznámení probíhá pomocí všeobecně známých modelů a objektů. 

Cílem je i u dítěte působit na rozvoj jeho vlastního pozorování a vzbudit zájem o okolní přírodu, 

její pravidla a zákonitosti.  

 

 

5.2 Modul č. 2  Anatomie orgánových systémů v procesu vývoje 
Cílem vzdělávací aktivity je seznámit děti se základy stavby lidského těla, vývojem a utvářením 

jednotlivých orgánových systémů a zábavnou formou je naučit pochopit nejen základy 

anatomie ale i fyziologie a vývojových aspektů vzniku orgánových soustav.   

 

5.3 Modul č.3 Svět chemických pokusů, aneb před chemií neutečeš 
Vzdělávací modul seznamuje s předmětem studia chemie jako vědy a podstatou chemických 

dějů a přeměn v souvislosti s vnitřní strukturou látek. Všechny typy experimentů jsou vyprány 

tak, aby bylo možno je provádět při dodržování běžných zásad bezpečnosti práce, které 

používáme v běžném životě. Cílem je prezentovat podstaty pokusu dětem a podpořit tak jejich 

přirozený zájem o to, jak věci fungují a motivovat je k přemýšlení a k hledání souvislostí mezi 

jednotlivými jevy.  

 

5.4 Modul č.4 Fyzika vody a teploty 
Modul má za úkol odstranit jakékoli zábrany dětí k fyzice, aby pochopily, jak fyzika vlastně 

popisuje jevy kolem nás, které mohou vidět a popisovat. Mluvením o fyzice se bude rozvíjet 

kreativita a komunikativnost dětí. Budou schopny pojmenovat věci z oblasti hydrodynamiky, 

aerodynamiky, termiky a jiných oblastí fyziky. Základní zákony si osvojí zrakem, sluchem ale 

především možností si vše osahat a vyzkoušet. 

 

 



5.5 Modul č.5 Proč se podobáme rodičům? Naše geny – základ života 
Cílem modulu je i u malého dítěte působit na rozvoj jeho vlastního pozorování a vzbudit zájem 

o okolní přírodu, její pravidla a zákonnosti. Seznamuje s úvodem do genetiky prostřednictvím 

zjednodušených experimentů a herních návodů pomáhá náročnější poznatky předávat malým 

dětem. 

 

 

5.6 Modul č.6 Životní prostředí kolem nás aneb chemie je všude, co ty na to přírodo? 
Vzdělávací modul seznamuje se složením živých organismů, se základními vlastnostmi různých 

skupin přírodních látek. Ty budou představeny jak v podobě známé z každodenního života, aby 

mohlo být u dětí rozvíjeno pozorování přírody jako základ přírodovědného pozorování, tak 

v podobě, která je zrakům běžně skrytá. Představené aktivity by měli vést děti k hlubšímu 

vnímání přírody kolem sebe.  

 

 

5.7 Modul č.7 To je krása přírodo! Co se stalo, přírodo? 
V rámci modulu budou děti seznámeny vedle základních skupin s dalšími zajímavými látkami, 

které vnímáme různými smysly v přírodě. Tyto látky jsou pro děti velmi atraktivní, lze 

experimenty s nimi v dítěti vzbudit hlubší zájem o pozorování přírody a podpořit jejich vztah 

k přírodě. 

 

5.8 Modul č.8 Fyzikální podstata metod k vyšetření vybraných orgánů 
Výukový modul seznamuje s fyzikálními, fyziologickými a anatomickými podstatami vybraných 

smyslových orgánů včetně jejich poruch, správné péče o ně a předcházení zdravotním 

komplikacím v dětském věku. 

 

5.9 Modul č.9 Podstata zobrazovacích metod k vyšetření vybraných orgánů člověka 
Ve výukovém modulu probíhá seznámení s vybranými systémy, s jejich podstatou, funkcí a 

základními vyšetřovacími metodami. Využit bude zejména fonendoskop, tlakoměr, RTG 

snímky, skládání koster apod. 

 

5.10 Modul č.10 Energie z chemie a na co ji využít 
Na jednoduchých příkladech ze života modul vysvětluje, že každá chemická změna je 

doprovázena změnou energie. Vše je demonstrováno jednoduchými experimenty. Výsledkem 

by měla být podpora přirozeného zájmu dětí o to, jak věci fungují a motivovat je k přemýšlení 

a k hledání souvislostí mezi jednotlivými jevy. 

 

 



5.11 Modul č.11 Elektřina, magnetismus, gravitační pole 
Modul se zabývá představením základních zákonů fyziky dětem nenásilnou formou her a 

pokusů. Mluvením o fyzice se bude rozvíjet kreativita a komunikativnost dětí. Představené hry 

a pokusy by měly usnadnit cestu dětí k elektřině, magnetismu a fyzice. 

 

5.12 Modul č.12 Elektřina v lidském těle 
Modul seznamuje s podstatou vzniku a funkce elektrické aktivity v organismu.  

 

5.13 Modul č.13 Už vím, jak dýcháme 
Modul seznamuje s procesem dýchání. Popisuje respirační soustavu a její části. 

Nezanedbatelná část je věnována transportu kyslíku krví a jeho monitorace pomocí pulzního 

oxymetru. Pro prezentaci budou uváděny příklady z běžného života. 

 

 

5.14 Modul č.14 Elektrotechnika  tajů zbavená 
Cílem modulu je to, aby děti vnímaly, co je elektřina, k čemu je dobrá, ale proč také může být 

nebezpečná. 

 

 

5.15 Modul č.15 Jak vnímají stroje svět kolem sebe 
Cílem modulu je seznámit se se základními principy senzoriky. Díky praktickým experimentům 

bude demonstrovaná jak samotná funkce daných snímačů, tak také základní fyzikální principy 

a hlavně podobnost s lidskými smysly. Tyto experimenty budou realizovány na 

elektrotechnické stavebnici Voltík. 

 

5.16 Modul č.16 Fyziologie řízení orgánových systémů a hierarchie řídících procesů 
Cílem modulu je pochopit základy stavby a funkce jednotlivých řídících orgánových systémů a 

organismu. Důraz bude především nevzájemnou vazbu řídících systémů. 

 

5.17 Modul č.17 Lokomoční roboti 
Modul je založen na snadném programování chování robotů. Pro učitele bude snadné vytvořit 

pro robota vhodný způsob chování, které bude variabilní a zařadit ho do interaktivní dětské 

hry rozvíjející představivost, prostorové vnímání, odhad, počítání, rozpoznávání barev a další 

vyučované dovednosti v MŠ. 

 

5.18 Modul č.18 Náhrada lidské paže 
Modul je založen na snadném programování pohybu robotických paží. Učitel bude moci dětem 

ukázat, že výsledný pohyb paže je složen ze současného pohybu všech kloubů.. Děti si při hrách 



s touto stavebnicí rozcvičí a uvědomí prostorovou představivost, skládání pohybů dílčích částí 

paže a rozfázování pohybu. 
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7    MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ ZABEZPEČENÍ  

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:  

Materiál potřebný k zabezpečení projektu, tvoří běžnou součást vybavení školy. Část 

potřebného materiálu byla získána z projektu Technikou do nitra člověka. Pro realizaci 

projektu byla pro učitele nakoupena literatura, která je obsahově v souladu s projektem a 

rozšiřuje jeho aktivity.  

 

PROSTOROVÉ PODMÍNKY školy zcela vyhovují plánovaným činnostem - pro činnosti je nám k 

dispozici vymezená místnost pro účely projektu. Naše materiální i prostorové podmínky tedy 

zcela odpovídají cílům a obsahu projektu.  

 

8 ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
Časovou dotaci si pro MŠ plánuje třídní učitelka v rámci TVP. 

 



Časovou dotaci si plánuje p. učitelka v rámci projektových dnů jako součást  výchovně - 

vzdělávací činnosti školy. 

  

9  8PROPAGACE PROJEKTU 
 
Informace o projektu a fotogalerie jsou nalezení na webových i facebookových  stránkách 

školy. 

 


