
 

 

Vyplouváme do světa: 
 

Témata:  

1. Příprava na cestu 

2. Vyplouváme na ostrov Fantazie (mořský svět) 

3. Objevujeme ostrov Fantazie 

4. Návrat do přístavu MŠ  

 

Dílčí vzdělávací cíle:   
✓ Rozvoj řeči: komunikace v kolektivu, rozšíření slovní zásoby. 

✓ Rozvoj v oblasti dítě a svět: seznámení s pojmy ostrov, pevnina, přístav, 

posádka, paluba… 

✓ Rozvoj samostatnosti a fyzické i mentální zdatnosti. 

✓ Rozvoj matematických představ, rozeznání pravé a levé strany. 

✓ Rozvoj solidárnosti vůči ostatním (NOVÁ PRAVIDLA). 

✓ Rozvoj paměti/zapamatovat si krátké texty. 

✓ Učení spolupráce s učitelem (práce podle popisu). 

Četba: Střídání knih, které děti donesly v projektu „Březen měsíc knihy“ 

(nebylo možné dokončit z důvodu uzavření MŠ). 

 

 

 

1. Téma: příprava na cestu  

Nabídka činností: 

1. Motivační hra lodička (jedna společná loď, která se vždy posune podle 

toho, jak se dětem podaří ten den splnit daný úkol). Cílem hry je, aby 

lodička zvládla obeplout celý svět a vrátila se zase zpět. 

2. Společně s dětmi probere nová pravidla, týkající se Koronaviru – 

prevence (jak se chovat, aby to pro nás bylo bezpečné). 

a) Kdy si musím umýt ruce: při příchodu do školky, před jídlem, po 

smrkání či kýchnutí. 

b) Nepusinkuji a neobjímám se s kamarády. 



 

 

c) Nesahám jim do jídla. 

d) Při kýchnutí si zakrývám ústa i nos. 

e) Nenosím žádné hračky do MŠ. 

f) Nepodáváme si ruce. 

Na závěr si ukážeme správné mytí rukou. 

 

 

Celou tuto činnost budeme motivovat hrou na námořníky, kteří se musí naučit 

pravidla, než se nalodí na svoji loď. 

1. Než však vyplujeme, musíme si lodičku vyrobit (skládání parníků z papíru). 

2. Opakování dopravy /jak a čím můžeme cestovat – pohybové hrátky na 

dopravní prostředky. (Starší děti zkusí ukázku s pohybem.) 

3. Opakování písně s pohybem „choďte všichni opatrně“ – jdeme do 

přístavu. 

4. Cestou do přístavu se naučíme říkanku od Jiřího Žáčka: 

 

Jak se chodí do světa 

levá pravá, levá pravá 

tak se chodí do světa. 

Kdo se splete, 

můj ty světe, 

ten je velký popleta. 

Levá, pravá, levá, pravá, 

po schodech a ze vrátek. 

Kdo se splete, 

můj ty světe, 

ať se vrátí nazpátek! 

 

 



 

 

Opakování pojmů levá a pravá (starší děti ukazují mladším): 

1. Na zahnání nudy na moři se naučíme novou námořnickou píseň i 

s pohybem plavání („TŘI CITRÓNKY“) 

2. Správný námořník musí být v kondici: cvičení venku na píšťalku, cvičení 

dřepů a skoků, skákání panáka. 

3. Námořnická matematika (děti pracují s číselnými kartičkami). Nejprve si 

projdou s paní učitelkou a poté paní učitelka vyzkouší děti samostatně.  

Př: dejte před sebe dvě kostičky jako jsou dvě tečky na obrázku atd.  

– mladší do pěti, starší do deseti. 

 

Očekávané výstupy:  

✓ Umět rozeznat pravou a levou stranu (starší děti) 

✓ Mít povědomí o významu nově přidaných slov (přístav, ostrov, paluba, 

posádka). 

✓ pochopení důležitosti nových pravidel 

✓ Mít zdravý přístup k pohybu. 

✓ Umět reprodukovat nově naučenou píseň i báseň. 

✓ Zkoušet pracovat podle postupu učitele (zadání). 

 


