
Judo
Judo je určeno pro všechny kluky a také holčičky, kteří mají zájem získat 
pohybovou všestrannost a zlepšovat svou kondici, rychlost a vytrvalost.
Pod vedením profesionálního trenéra se budou děti učit nejen základům 
sebeobrany a juda, ale také disciplíně a správnému chování.
Tato aktivita probíhá na žádost a se souhlasem zákonných zástupců.

Vedoucí kroužku: Jaroslav Hnát - profi trenér juda

Anglický jazyk
Kroužek anglického jazyka přednostně navštěvují předškolní děti.
Děti se seznámí s cizím jazykem zábavnou a hravou formou s využitím 
písní, pohybu, obrázkových karet a pracovních listů. 
Budou pracovat  na interaktivní tabuli (zábavné DUMy, http://www.english-
time.eu//.

Lektorka: Ing. Petra Komárková 

Celoroční projekt 
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Pohybem se učíme - Neurovývojová stimulace
(NVS) 

(zakladatelka NVS Mgr. Marja Volemanová, DiS - speciální pedagog a registrovaná
fyzioterapeutka)

Co je to NVS?

Podpůrný program, který pomáhá vyřešit řadu obtíží  v učení a chování.
Skládá ze cviků, které vycházejí z psychomotorického vývoje dítěte a jsou
přizpůsobeny tak, aby mohly být dobře používány pro skupiny dětí. 

Cviky pomáhají posilovat nervová spojení mezi mozkem a tělem, posilují
vývoj  rovnováhy,  pohyblivosti,  zraku,  sluchu,  řeči,  schopnosti  učení  a
komunikace. 

Cviky jsou různé, od jednoduchého zvedání hlavy až po lezení a používání
všech  části  těla  najednou.  Cviky  se  dělají  plynulým  a  kontrolovaným
způsobem.  Cviky  často  napodobují  pohybové  vzorce  6.-  9.  měsíčního
dítěte,  které  jsou základem pro všechny další  cílené pohyby,  jako  jsou
například pohyby jemné motoriky. Hodně cviků se provádí vleže na zemi,
což pomáhá při rozvoji správného držení hlavy a těla, protože to je základ
pro správné držení těla v pozdějším věku. Zlepšujeme schopnost používání
a rozlišování levé a pravé strany těla, stejně tak i horní a dolní části těla
(což je základní předpoklad pro správnou koordinaci).

Cviky  se  musí  dělat  v  určitém pořadí.  Až  se  všechny  děti  naučí  cviky
provádět zcela automaticky, může skupina pokračovat dalšími cviky. Cviky
se cvičí co nejpřesněji. Čím jsou ale děti mladší, můžeme cviky provádět
dynamičtěji  (rychleji).   Každý  den  se  (většinou)  cvičí  jeden  cvik  na
rovnováhu, pak jeden cvik na primární  reflexy vleže na břiše, jeden na
zádech  a  poslední  cvik  je  na  zklidnění  nebo  na  posílení  integrace
senzorických funkcí.  

Jak dlouho trvá NVS?
Celková délka NVS trvá cca 9-12 měsíců, ale je možné podle potřeby cviky
cvičit  déle.  Cviky  se  dělají  každý  školní  den,  přibližně  5-10  minut.  Při
pravidelném cvičení jsou výsledky uspokojivé

Vedoucí projektu: Jitka Loudová



Celoroční projekt pro rozvoj grafomotoriky

Do stanice vjíždí vlak,
nad ním z kouře bílý mrak.

Vpředu jede mašinka,
má malinká okýnka.

Za mašinkou vagónky,
vezou děti do školky.

Tato aktivita je přednostně určena pro předškolní děti.
Záměrem grafomotorických cvičení je rozvoj optimálního vývoje motoriky:
soulad,  koordinaci,  harmonii,  rytmus,  uvolněnost,  pohybovou  jistotu,
paměť a přesnost. Součástí grafomotorického rozvoje je nácvik správného
držení kreslícího náčiní.

Náměty  grafomotorických  cvičení  jsou  voleny  tak,  aby  byly  blízké
dětskému  chápání  
a  doplňovaly  ŠVP „Já  a  můj  svět“.  Děti  používají  při  cvičeních  měkkou
tužku  nebo  pastelku.  Předškolním  dětem  jsou  grafomotorická  cvičení



svázána kroužkovou vazbou. Projekt doplňuje diagnostický test na zjištění
úrovně vývoje grafomotorické dovednosti, který se zařazuje před zápisem
dětí do 1. třídy ZŠ.

Celoroční ekologický projekt 

  

                                

Dejte dětem to, z čeho budou bohaté celý život.
Dejte jim lásku, moudrost a výchovu.

Nepotřebují drahé hračky,
ale zájem a lásku.

                                                 PARAMHANS  SVÁMÍ MAHÉŠVARÁNANDA

Záměrem projektu je získávat k přírodě pěkný vztah. Společnými prožitky
probouzet zájem o živou a neživou přírodu. Vést děti k citlivému přístupu
ke zvířatům a rostlinám. Všímat si zdánlivých maličkostí,  které je denně
obklopují. 



Ekologický  projekt  bude  realizován  zpravidla  1x  měsíčně  se  skupinou
starších dětí. 

Celoroční projekt na podporu tělesného rozvoje a zdraví dětí

Každý, kdo chce zdravý být,….

Projekt je součástí denního i týdenního řádu mateřské školy a je
součástí školního vzdělávacího programu „Poznáváme svět, do 
kterého patřím“.
 

„Každý, kdo chce zdravý být,
musí si s námi zacvičit.
Ráno, taky v poledne

a ještě trochu na konci dne“.

Tento  projekt  je  zaměřen  na  rozvíjení  a  posilování  fyzických
zdatností  a  schopností  dětí  v oblasti  hrubé  motoriky.
Každodenním pohybem bude přispívat ke správnému držení a
růstu dětského těla. Zároveň vést děti k osvojování si pravidel a
bezpečného chování při hrách a dětských sportech.

Bez pohybu není život, kdo se nehýbe, nežije... 

Pohyb  pomáhá  udržovat  a  zlepšovat  zdraví  člověka  –  to  je
všeobecně známá věc. 

Aktivity
 Pohybové chvilky
 Zdravotní cvičení
 Velký tělocvik
 Předplavecká výuka
 Pobyt venku
 Batůžkové dny
 Tělovýchovné olympiády



Celoroční projekt sportovní všestrannosti České obce sokolské 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 

Záměrem  projektu  je  prezentovat  pohyb  jako  každodenní
přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit.
Projekt  si  klade  za  cíl  vzbudit  
v  dětech  zájem  o  aktivní  sportování,  vede  je  k  týmové
spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak
skupinových.
 
Zaměřujeme  na  respektování  a  rozvoj  individuálních
předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou
skupinu. Plnění jednotlivých úkolů má dětem přinášet potěšení
a  radost  z  pohybu,  naučit  je  překonávat  překážky  
a  rozvíjet  jejich  samostatnost  při  dalším  zdokonalování
pohybových dovedností.




