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Plán výchovy a péče na měsíc leden 
Plán výchovy                                                                                                 
Rozumová výchova 
- pozorujeme zimní přírodu 
- pozorujeme ptáčky, seznámení s krmítkem 
- rozlišujeme a třídíme předměty podle barev 
- poznáváme ovoce (jablko, pomeranč, citrón, banán)                                                                            
Pracovní výchova 
- děláme koule ze sněhu, stavíme sněhuláka 
- drobíme drobečky, krmíme ptáčky 
- nalepujeme sněhuláčky na tmavou čtvrtku 
- hra na kadeřníka 
- sebeobsluha: upevňujeme hygienické návyky, učíme se oblékat a svlékat                                        
Výtvarná výchova 
- malování bělobou na tmavou čtvrtku 
- kreslíme voskovými pastely na balící papír 
- kreslíme bílou křídou na tmavou čtvrtku 
- malujeme temperovými barvami na A3                                                                                                 
Tělesná výchova 
- chůze slalomem 
- procvičování hodu horním obloukem 
- cvičení s obručí – prolézání 
- cvičení na žíněnce – převaly z boku na bok (válíme sudy) 
- zdravotní cviky: protahování paží, pérování v kolenou, protažení páteře                                               
Hudební výchova 
- rozeznáváme hudební nástroje (rolničky, činelky, flétna) 
- opakování písniček o zimě 
- rozlišování lehké a těžké doby (činelky) 
- říkadla doprovázíme pohybem                                                                                                         
Osobnostní a sociální výchova 
- vedeme děti k nebojácnosti 
- učíme děti poprosit o určitou věc, poděkovat za pomoc 
- rozvíjíme u dětí pocit osobní jistoty a sebevědomí  
Obsah péče:                          
- pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu najevo 
citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                -  
pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky                                          
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení                                    
- pomáháme při oblékání  na pobyt venku,  svlékání a převlékání  do pyžámka při odpoledním  
odpočinku, obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme 
do čistého, po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme           
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku                                
- pečujeme o dodržování pitného režimu během dne               
-  dětem pomáháme při různých aktivitách, tj. volné hře, rozumové výchově, pracovní výchově, výtvarné 
výchově, tělesné výchově, hudební výchově, apod.                                  
-  dohlížíme na bezpečnost dětí 
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Plán výchovy a péče na měsíc únor 
Plán výchovy   

Rozumová  výchova 
- rozeznat  pohmatem  různé tvary/kostka, míček 
-rozeznáváme a jmenujeme domácí zvířata 
- rozeznáváme čisté, špinavé- mokré , suché 
soustředit se na poslech krátké pohádky                                                                                            
Pracovní výchova 
-obouváme, zouváme a šněrujeme boty 
-krmíme ptáčky- jemná motorika- drobení 
-třídíme tvary podle barvy 
-trháme papír různé tvrdosti                                                                                                                
Výtvarná výchova 
-kreslíme uhlem na balící papír 
-kreslíme voskovými pastely na čtvrtku 
-kreslíme tuží a špejlí na čtvrtku 
-kreslíme prstovými barvami                                                                                                                    
Tělesná výchova                                                    
- cvičíme s míči podávání 
- chůze po lavičce 
- nácvik chůze ve dvojstupu 
- cvičit stoj na jedné noze 
- zdravotní cviky: procvičení  klenby nožní—stoj na špičky—protažení páteře                                  
Hudební výchova 
- poznáváme písně podle melodie, beze slov 
- píseň znázorníme pohybem 
- spojujeme zpívání dětí s rytmickým pohybem-tleskání, pleskání 
- písně o zimě „Bude zima bude mráz“ 
Osobnostní a sociální výchova 
- při všech činnostech dávat najevo dítěti svou náklonnost 
- podporovat rozvíjející se pocit samostatnosti 
- podporovat rozvoj vyšších citů u dětí 
- učit děti zdravit 
Obsah péče:                          
- pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu najevo 
citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                                
-  pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky                                          
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení                                    
- pomáháme při oblékání  na pobyt venku,  svlékání a převlékání  do pyžámka při odpoledním  
odpočinku, obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme 
do čistého, po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme           
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku                                
- pečujeme o dodržování pitného režimu během dne               
-  dětem pomáháme při různých aktivitách, tj. volné hře, rozumové výchově, pracovní výchově, výtvarné 
výchově, tělesné výchově, hudební výchově, apod.                                  
-  dohlížíme na bezpečnost dětí 
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Plán výchovy a péče na měsíc březen 

Plán výchovy            
Rozumová výchova 
- rozlišujeme protiklady – teplé, studené- krátké, dlouhé 
- poznáváme mláďata zvířátek 
- seznámení s kohoutkem a slepičkou 
- poznáváme jarní přírodu                                             
Pracovní výchova 
- navlékáme korálky pro panenku 
- pomáháme na zahradě při úklidu 
- stavíme překlenutí nad určitým prostorem 
- stavíme stavby z písku                                                                                                                     
Výtvarná výchova 
- kreslíme  krajony na balicí papír 
- kreslíme progressy na čtvrtku 
- malujeme štětcem a temperou 
- kreslíme uhlem na menší papír                                                                                                           
Tělesná výchova 
- cvičíme hluboký předklon ve stoji rozkročném 
- cvičíme podávání míče – házení na cíl 
- cvičíme chůzi různě dlouhými kroky 
- cvičíme s kuželkami 
- zdravotní cviky  -jízda na kole, protažení páteře 
Hudební výchova 
- zpíváme dětem písně rozmanitého charakteru 
- hra dětí na hudební nástroj – bubínek, rolničky, zvonkohra 
- zpíváme písničky o jaru- individuální projev 
- rozlišujeme hudební nástroje podle zvuku                                                                                         
Osobnostní a sociální výchova 
- posilovat radost dětí z opětovného setkání s rodiči 
- učit děti poprosit o věc 
- učit děti šetrně zacházet s hračkami 
- vyvolávat u dětí radostnou náladu 
Obsah péče:                          
-   pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu 
najevo citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                
-  pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky                                          
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení,  dohlížíme na bezpečnost dětí            
- pomáháme při oblékání  na pobyt venku,  svlékání a převlékání  do pyžámka při odpoledním  
odpočinku, obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme 
do čistého, po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme           
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku                                
- pečujeme o dodržování pitného režimu během dne               
-  dětem pomáháme při různých aktivitách, tj. volné hře, rozumové výchově, pracovní výchově, výtvarné 
výchově, tělesné výchově, hudební výchově, apod.                                     
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Plán výchovy a péče na měsíc duben 
Plán výchovy   
Rozumová výchova 
- povídáme si  o velikonocích 
- poznáváme  jarní  kytičky 
- seznámení s časovými vztahy – ráno, odpoledne, večer 
- opakování základních barev            
Pracovní výchova 
- modelujeme vajíčka 
- děláme ohrádky pro slepičky 
- trháme papírovou trávu do košíčku  
- děláme drobečky pro slepičky                         
Výtvarná výchova                           
-  kreslíme pastelkou na vystřižené vejce 
-  kreslíme křídou na beton 
- malujeme temperovými barvami 
- malujeme uhlem na čtvrtku                          
Tělesná výchova 
- cvičíme s obručí 
- prolézáme pytlem odvahy 
- chůze po švédské lavičce 
- chůze s předmětem v ruce                                                                     
-  zdravotní  cviky- protažení páteře, upevňování břišních svalů        
Hudební výchova 
- melodizované říkadlo vyjadřujeme pohybem – medvěd tančí 
- seznámení s písní  Hody, hody, doprovody 
- spojujeme zpěv dětí s rytmickým pohybem 
- zpíváme s dětmi individuálně a ve skupině                                         
Osobnostní a sociální výchova                                                                                                     
- učit ukázněnosti při hře, při pobytu venku 
- vedeme děti k nebojácnosti 
- vedeme děti ke vzájemnému sdělování zážitků 
- učit děti zdravit, děkovat, prosit 
Obsah péče:                          
-   pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu 
najevo citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií, apod./                                
-  pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky                                          
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení                                    
- pomáháme při oblékání  na pobyt venku,  svlékání a převlékání  do pyžámka při odpoledním  
odpočinku, obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme 
do čistého, po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme           
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku                                
- pečujeme o dodržování pitného režimu během dne               
-  dětem pomáháme při různých aktivitách, tj. volné hře, rozumové výchově, pracovní výchově, výtvarné 
výchově, tělesné výchově, hudební výchově, apod.                                  
-  dohlížíme na bezpečnost dětí 
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Plán výchovy a péče na měsíc květen 
Plán výchovy                                                                 
Rozumová výchova: 
- seznámení s časovými vztahy /ráno, dopoledne, odpoledne, večer/ 
- určujeme dle obrázků kam co patří, k čemu co je 
- pozorujeme přírodu, všímáme si známek jara 
- pozorujeme květiny, učíme se je rozeznávat podle barev                    
Pracovní výchova: 
- učíme se pracovat s pinzetou /vkládáme korálky do jamek/ 
- zaléváme květiny na zahradě 
- tvoříme  z písku bábovky a různé stavby 
- stříháme dětskými  nůžkami  třásně z papíru 
- rozvoj sebeobsluhy: usteleme si po sobě postýlku, skládáme si oděv, nazouváme a zouváme  si  boty 
Výtvarná výchova: 
- kreslíme tuší na kladívkovou čtvrtku- nebo rozfoukáváme brčkem 
- vybarvujeme pastelkami jednoduché omalovánky 
- malujeme 2-3  temperovými  barvami  na čtvrtku 
- kreslíme barevnými křídami na chodník                                                                                  
Tělesná výchova: 
- skáčeme  snožmo  do dálky 
- přendávání předmětu z ruky do ruky za zády, nad hlavou 
- chůze po švédské lavičce  s předmětem 
- hod míčkem na cíl 
Zdravotní cvik: upažíme-vzpažíme, nádech-výdech na ššš, v kleku kývání hlavou /koníček/, v tureckém 
sedu svícen,  kočičí hřbet                                                                                                    
Hudební výchova: 
- zpíváme písně o jaru  
- opakujeme již známé tanečky 
- zpěv děti doprovází na rytmické nástroje 
- poznáváme  známé hudební nástroje podle zvuku 
Písně:  Na jaře, na jaře…, Mraveneček v lese 
Tanečky: Travička zelená…, Tancovala veveřička…                                                             
Osobnostní a sociální výchova: 
- upevňovat citové vztahy dětí k sobě navzájem 
- vést děti k pozdravu při příchodu a odchodu 
- vyvoláváme radostnou náladu 
- vedeme děti k projevu soucitu např. pohlazení plačícího dítěte při drobném poranění na zahradě 
Obsah péče:                          
-   pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu 
najevo citový vztah /pohlazením, pochováním, empatií/, pomáháme dítěti začlenit se do kolektivu dětí 
- pečujeme o hygienu dětí, myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny, pravidelně přebalujeme, větší děti vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky, dohlížíme na bezpečnost dětí      
 - pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší dle potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, aby 
si při jídle neumazaly oblečení, pečujeme o dodržování pitného režimu během dne 
- pomáháme při oblékání na pobyt venku, svlékání a převlékání do pyžámka při odpoledním odpočinku, 
obouvání a zouvání bačkor i botiček, v případě potřísnění oděvu je neprodleně převlékáme do čistého, po 
odpoledním odpočinku děti učešeme a upravíme 
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu, vysmrkat se do kapesníčku, dětem pomáháme při různých aktivitách,
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Plán výchovy a péče na měsíc červen 
Plán výchovy                                                                 
Rozumová výchova                                                                                                                                        
- vedeme děti k vyprávění krátké pohádky      
- rozlišujeme základní přírodní materiál /písek, kameny, tráva/ 
- pozorujeme a pojmenujeme drobné živočichy 
- rozvíjíme napodobivé hry    
Pracovní výchova                                                  
- stavíme společně různé stavby, z písku, ze stavebnic 
- hra na zahradníka 
- hrajeme si s vodou, přeléváme z nádoby do nádoby  
- trháme květiny do vázy, dbáme na delší stonky 
- rozvoj sebeobsluhy: vedeme děti k samostatnosti při oblékání a svlékání,  obouvání a zouvání     
Výtvarná výchova                                                   
- kreslíme křídou na beton 
- malujeme temperami na  čtvrtku                                        
- kreslíme dřívkem do písku 
- kreslíme křídou na tabuli 
Tělesná výchova 
- chůze s lehkým předmětem na hlavě 
- chůze a běh ve slalomu 
-  lezení na mírně šikmou lavičku a skluz dolů s dopomocí 
- závodíme v běhu a skoku do dálky 
- zdravotní cviky: v lehu na zádech  jízda na kole, ve vzporu klečmo prohýbání páteře /kočička/,chůze    
bosky po nerovném terénu, stoj vzpřímený a dřep 
Hudební výchova 
- doprovázíme zpěv na rytmické hudební nástroje 
- doprovázíme říkadlo pohybem 
- seznámení s písní  Šel zahradník do zahrady… 
- podněcovat děti k jednoduché pohybové improvizaci na píseň nebo na hudbu 
- taneček:  Zajíček v své jamce, Myška tanečnice                                     
Osobnostní a sociální výchova 
- rozvíjet u dětí pocit jistoty a zdravého sebevědomí 
- vést děti k lásce k přírodě 
- méně aktivní děti zapojovat do kolektivu a pomáhat jim navazovat citový vztah s druhými dětmi 
- vedeme děti k vzájemné pomoci a spolupráci při hře  
Obsah péče:                          
- pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu najevo 
citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                                  
-  pomáháme dítěti začlenit se do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky, dohlížíme na bezpečnost dětí, pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  
se do kapesníčku                                                                      
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečen, pečujeme o dodržování pitného režimu během dne 
- pomáháme při oblékání na pobyt venku, svlékání a převlékání do pyžámka při odpoledním  odpočinku, 
obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme do čistého, 
po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme , v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů 
i během vycházky, ve venkovním prostředí jim pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě, 
dětem pomáháme při různých aktivitách                   
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Plán výchovy a péče na měsíc červenec 

Plán výchovy                                                                 
Rozumová výchova 
- výchovné zaměstnání budeme provádět na zahradě, všímáme si letní přírody 
- seznámení  s druhy letního ovoce 
- poznáváme květiny podle barvy a všímáme si vůní 
- pozorujeme počasí                           
Pracovní výchova 
- stavíme stavby z přírodních materiálů 
- seznámení se zahradnickým nářadím – hrábě, kolečko, motyčka 
- skládáme z papíru jednoduché složeniny / loďka, čepice/ 
- stříháme nůžkami papír, trávu, listy                 
Výtvarná výchova 
- vytváříme obrázky z přírodních materiálů 
- malujeme  křídou na tabuli 
- kreslíme uhlem na  balící papír 
- kreslíme  progresy na kladívkovou čtvrtku               
Tělesná výchova 
- jízda na odrážedle a na tříkolce 
- učíme se házet a chytat míč 
- šplháme a lezeme na průlezky 
- závodíme v běhu                                                                
Hudební výchova 
- opakujeme tanečky 
- opakujeme písně s doprovodem na hudební nástroje 
- poznáváme hudební nástroje podle zvuku 
- poznáváme známé písně podle melodie                                 
Osobnostní a sociální výchova 
- upevňujeme získané dovednosti při stolování, oblékání, svlékání, obouvání 
- učíme se samostatně používat kapesníček 
- podporujeme  přátelství  mezi  dětmi 
- podporujeme  kladné vztahy k přírodě, ke zvířatům 
Obsah péče: 
- pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu najevo 
citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                -  
pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky                                          
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení                                    
- pomáháme při oblékání  na pobyt venku,  svlékání a převlékání  do pyžámka při odpoledním  
odpočinku, obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme 
do čistého, po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme           
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku                                
- pečujeme o dodržování pitného režimu během dne               
-  dětem pomáháme při různých aktivitách, tj. volné hře, rozumové výchově, pracovní výchově, výtvarné 
výchově, tělesné výchově, hudební výchově, apod.                                  
-  dohlížíme na bezpečnost dětí 
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Plán výchovy a péče na měsíc srpen 
Plán výchovy                                                                 
Rozumová výchova 
-  seznámení  s rozdíly jednotlivých ročních  období 
- rozvoj slovní zásoby – provokujeme děti k samostatnému vyprávění pohádky 
- učíme se novou říkanku 
- hrajeme s dětmi krátkou pohádku                                                              
Pracovní výchova 
- lepíme na čtvrtku různé materiály 
- modelujeme z modelíny  
- stavíme stavby s písku 
- zaléváme stromy, keře a květiny                      
Výtvarná výchova 
-  kreslíme temperovými barvami na čtvrtku 
- pracujeme s tiskátky 
- vybarvujeme omalovánky  pastelkami 
- malujeme prstovými barvami na balící papír                                                 
Tělesná výchova 
- skáčeme přes nízkou překážku 
- prolézáme pytlem odvahy 
- cvičíme s obručemi 
- závodíme v hodu míčkem do dálky 
- zdravotní  cviky: hadrová panenka, chůze bosky po nerovném terénu,  prvky z dětské jógy         
Hudební výchova 
-  opakujeme  písně dle volby dětí 
- opakujeme známé tanečky dle výběru dětí 
- známé písně doprovázíme tleskáním a pleskáním 
- vedeme děti k samostatnému  zpěvu písně                                                    
Osobnostní a sociální výchova 
- připravujeme děti na vstup do MŠ 
- seznamujeme  děti s prostředím MŠ 
- rozvíjíme společnou hru dětí různých věkových skupin 
Obsah péče:                          
- pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu najevo 
citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                -  
pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky, dohlížíme na bezpečnost dětí       
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení                                    
- pomáháme při oblékání  na pobyt venku,  svlékání a převlékání  do pyžámka při odpoledním  
odpočinku, obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme 
do čistého, po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme           
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku                                
- pečujeme o dodržování pitného režimu během dne               
-  dětem pomáháme při různých aktivitách, tj. volné hře, rozumové výchově, pracovní výchově, výtvarné 
výchově, tělesné výchově, hudební výchově, apod.                                   
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Plán výchovy a péče na měsíc září 
Plán výchovy                                                                            
Rozumová výchova 
- seznámení dětí s oddělením 
- seznámení dětí se svojí značkou 
- seznámení se jmény dětí ve skupině 
- seznámení se zahradou  
- rozlišování dopravních prostředků (auto, vlak, autobus)                                                                            
Pracovní výchova 
- hrajeme si s pískem (nakládáme, přesypáváme) 
- myjeme a koupeme panenky 
- uklízíme hračky na pískovišti a v herně 
- navlékáme papírové tvary na špejle                                                                                                               
Rozvoj sebeobsluhy 
- učíme se samostatně jíst lžičkou 
- učíme se napít bez polití                                                                                                                              
Výtvarná výchova 
- kreslíme měkkými krajiny na čtvrtku 
- kreslíme křídou na beton 
- kreslíme progresy na balící papír 
- kreslíme uhlem na barevné čtvrtky                                                                                                               
Tělesná výchova 
- nácvik chůze za sestrou 
- cvičíme podávání míče, cvičíme se stuhou, prolézáme obručí 
 - zdravotní cviky: Učíme se relaxaci – uvolnění v lehu na zádech (hadrová panenka), střídáme výpon a 
dřep, předklon a záklon hlavy, otáčení hlavy                                                                                                         
Hudební výchova 
- učíme se poznávat a označovat hudební nástroje 
- hrát s dětmi jednoduché pohybové hry s doprovodem říkadla (Kačenky se batolí) 
- podněcovat děti ke zpěvu krátkých melodických úryvků v rozsahu dvou tónů 
- tanečky: Kolo, kolo mlýnské…, Pásla ovečky…                                                                                    
Osobnostní a sociální výchova 
- pěstujeme kladné vztahy ve skupině 
- vedeme děti, aby si vzájemně půjčovaly hračky 
- usilujeme o citovou a emocionální pohodu dětí 
Obsah péče:                                         
- pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu najevo 
citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                                                       
-  pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí a dohlížíme na bezpečnost dětí                                                           
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky, pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku, dětem 
pomáháme při různých aktivitách                                                                 
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení, pečujeme o dodržování pitného režimu během dne 
 - pomáháme při oblékání na pobyt venku, svlékání a převlékání do pyžámka při odpoledním  odpočinku, 
obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme do čistého, 
po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme                                                   
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                                               
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Plán výchovy a péče na měsíc říjen 
Plán výchovy                                                                                             
Rozumová výchova 
- poznáváme běžné druhy ovoce (jablko, hruška, švestka) 
- pojmenováváme jednotlivé částí těla (na sobě, na panence) 
- pozorujeme změny počasí, změny v přírodě 
- seznámení s lesem, sbíráme kaštany                                                                                                      
Pracovní výchova 
- hrajeme si na zahradníka, shrabujeme trávu, listí 
- učíme se pracovat s modelínou (modelujeme ovoce, kaštany) 
- sbíráme do košíku kaštany, šišky 
- učíme se pracovat s lepidlem (nalepujeme vystřižené tvary) 
- sebeobsluha: Učíme děti samostatně se umývat, namydlit a opláchnout si ruce, utřít se do sucha. Učíme 
se čistě stolovat.                                                                                                                                      
Výtvarná výchova 
- kreslíme progressy na čtvrtky 
- malujeme prstovými barvami na velké čtvrtky 
- roztíráme nastrouhanou křídu na balící papír 
- kreslíme tesařskou tužkou na čtvrtku                                                                                                         
Tělesná výchova 
- chůze s vysokým skrčováním nohou v kolenou (čáp) 
- přitahování se po lavičce vleže na bříšku 
- skok snožmo přes čáru 
- házíme míč tetě 
- zdravotní cviky: procvičování nožní klenby , v kleku prohýbání páteře (kočička), spojit ruce  nad hlavou 
(stříška).                                                                                                                                                        
Hudební výchova 
- rozlišování hudebních a nehudebních zvuků (dřívka, piano) 
- zpíváme s dětmi jednoduché písně 
- říkadla doprovázíme pohyby  
- rytmické písně doprovázíme hrou na dřívka                                                                                   
Osobnostní a sociální výchova 
- učíme děti ukázněnosti na  vycházce 
- posilujeme u dětí pocit jistoty a bezpečí 
Obsah péče:                          
- pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu najevo 
citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                -  
pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky, dohlížíme na bezpečnost dětí                                         
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení                                    
- pomáháme při oblékání  na pobyt venku,  svlékání a převlékání  do pyžámka při odpoledním  
odpočinku, obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme 
do čistého, po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme           
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku                                
- pečujeme o dodržování pitného režimu během dne               
-  dětem pomáháme při různých aktivitách, tj. volné hře, rozumové výchově, pracovní výchově, výtvarné 
výchově, tělesné výchově, hudební výchově, apod.                                   
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Plán výchovy a péče na měsíc listopad 
Plán výchovy                                                                               
Rozumová výchova 
rozeznáváme základní barvy 
- rozeznáváme základní tvary (kolo, stříška…) 
- pozorujeme změny v přírodě 
- označujeme množství: málo, hodně, jeden                                                                                            
Pracovní výchova 
- tvoříme z přírodního materiálu (mech, žaludy, kaštany) 
- stavíme stavby s použitím různých tvarů 
- hra na kadeřníka 
- vytváříme koláže z podzimního listí 
- sebeobsluha: učíme  děti smrkat, používat kapesník, obouvat a zouvat                                              
Výtvarná výchova 
- kreslíme WAX pastelem 
- kreslíme křídou na balící papír 
- kreslíme úhlem 
- kreslíme temperovými barvami                                                                                                           
Tělesná výchova 
- koulení míče ve dvojici 
- chůze po lavičce s dopomocí 
- cvičení s kruhy 
- leh na zádech „jízda na  kole“ 
- zdravotní cviky: prohýbání páteře, posilování břišních svalů, stříška                                                   
Hudební výchova 
- recitovat dětem rytmizovaná říkadla, doprovázet je pohybem 
- zpívat jednotlivé popěvky, spojovat je s pohybovým projevem 
- upevňovat schopnost rozlišovat rozdíly zvuků, jejich vyjádření hlasem a pohybem 
- upevňovat cítění tempa a rytmu                                                                                                         
Osobnostní a sociální výchova 
- upevňovat citové vztahy dětí k rodině, posilovat radost dětí ze setkání s rodiči 
- vedeme děti k nebojácnosti 
- při režimových činnostech vytváříme podmínky k rozvoji aktivity dítěte 
Obsah péče:                          
- pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu najevo 
citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                -  
pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky, dohlížíme na bezpečnost dětí 
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení                                    
- pomáháme při oblékání  na pobyt venku,  svlékání a převlékání  do pyžámka při odpoledním  
odpočinku, obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme 
do čistého, po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme           
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku                                
- pečujeme o dodržování pitného režimu během dne               
-  dětem pomáháme při různých aktivitách, tj. volné hře, rozumové výchově, pracovní výchově, výtvarné 
výchově, tělesné výchově, hudební výchově, apod.                                   
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Plán výchovy a péče na měsíc prosinec 
Plán výchovy                                                                                              
Rozumová výchova 
- seznámení s Mikulášem a čertem 
- rozeznáváme běžné přírodní jevy (sluníčko, sníh, déšť, mlha) 
- přibližujeme dětem tradice v předvánočním a vánočním čase 
- jmenujeme podle obrázku činnosti a vztahy                                                                                      
Pracovní výchova 
- navlékáme papírové tvary na špejle 
- krmíme ptáčky 
- nalepujeme vánoční ozdoby na stromeček 
- pracujeme s modelínou (vánoční cukroví)                                                                                                            
- sebeobsluha: učíme se utřít do sucha, oblékat a svlékat, samostatně používat kapesník                         
Výtvarná výchova 
- kreslíme bílými křídami na černý papír 
- kreslíme tesařskou tužkou na čtvrtku 
- kreslíme na vystřižený stromek vánoční ozdoby 
- kreslíme pastelkami na velkou čtvrtku                                                                                                   
Tělesná výchova 
- prolézáme pytlem odvahy 
- přitahování se po lavičce vleže na bříšku 
- s dopomocí vylézáme a slézáme ripstol 
- chůze ve slalomu 
- zdravotní cviky: předklon a záklon hlavy v tureckém sedu, kočička, zvoneček, 
„jízda na kole“ v leže na zádech                                                                                                         
Hudební výchova 
- opakujeme rytmizaci, tleskání, pleskání 
- individuální zpívání, hra na hudební nástroj (zvonkohra) 
- učíme se písničky a tanečky zaměřené na zimu (Zima, zima, zimička…, Zima je tu děti…) 
- učíme se vánoční písničky a  říkadla                                                                                                   
Osobnostní a sociální výchova 
- vedeme děti k vzájemnému sdělování zážitků 
- rozvíjíme a podporujeme společnou hru děti 
- učíme děti udělat radost jiným dětem 
Obsah péče:                          
- pečujeme o to, aby se dítě v zařízení cítilo spokojené a nestýskalo se mu po rodičích, dáváme mu najevo 
citový vztah / pohlazením, pochováním, empatií,  apod./                                               
-  pomáháme dítěti začlenit se  do kolektivu dětí                                             
-  pečujeme o hygienu dětí,  myjeme jim ruce před jídlem i po ukončení stravování, malé děti, které ještě 
používají pleny pravidelně přebalujeme, větší děti  vysazujeme na nočníčky a záchodky, po vykonané 
potřebě jim utíráme zadečky, dohlížíme na bezpečnost dětí                                         
- pomáháme při stolování, malé děti krmíme, větší  dle  potřeby dokrmujeme, dětem dáváme servítek, 
aby si při jídle neumazaly oblečení                                    
- pomáháme při oblékání  na pobyt venku,  svlékání a převlékání  do pyžámka při odpoledním  
odpočinku, obouvání  a zouvání  bačkor i botiček, v případě potřísnění  oděvu je  neprodleně převlékáme 
do čistého, po odpoledním odpočinku děti  učešeme a upravíme           
- v zájmu bezpečnosti vodíme děti za ruce ze schodů i během vycházky, ve venkovním prostředí jim 
pomáháme při přesunech, popř. při aktivitách na zahradě                                 
- pomáháme dítěti, pokud má rýmu,  vysmrkat  se do kapesníčku                                
- pečujeme o dodržování pitného režimu během dne               
-  dětem pomáháme při různých aktivitách, tj. volné hře, rozumové výchově, pracovní výchově, výtvarné 
výchově, tělesné výchově, hudební výchově, apod.                                   


