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Plán výchovy a péče v Dětské skupině Krteček 

 
Plán péče a výchovy vymezuje základní požadavky a podmínky pro činnost v Dětské skupině 
a zahrnuje všechny složky výchovy - rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou. 
Činnost v Dětské skupině má charakter působení výchovy a péče, klade důraz na socializaci 
dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti.  
Veškeré činnosti jsou přiměřené věku a schopnostem dětí.  S každým dítětem jednáme 

individuálně, dle jeho potřeb. Pečující osoby zde vytvářejí příjemné a milé prostředí, které je 

zaměřené na pocit bezpečí, jistoty a důvěry.  Pečující osoby jsou dobrým vzorem a 

příkladem pro děti. Při tomto kontaktu je důležitá důslednost, spravedlnost, laskavost a 

trpělivost.  Neméně důležité je stanovení pravidel a mantinelů u dětí, na základě těchto 

podnětů se děti cítí v DS bezpečně.  

Pečující osoby jsou pro děti velkým vzorem i v oblasti hygienických návyků, učení se 

samostatnosti a sebeobsluhy.  

Péče, výchova a spolupráce probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Mezi pečujícími osobami 

a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. 

Komunikace mezi rodiči a pečujícími osobami je zásadní a důležitá pro pozitivní fungování 

Dětské skupiny. 

 V DS se nepoužívají tělesné ani psychické tresty. Pečující osoby dbají na kladné a 

pozitivní chování dětí, zamezují pocitu, který vede k zesměšňování či jiným formám 

snižování důstojnosti jednotlivce -  skupiny.  Při vzniku problému pečující osoby 

bezprostředně konzultují a řeší situaci s dětmi a  rodiči dítěte. 

Při výchově a péči je v DS nejdůležitější forma „ hrou“. Dětem jsou nabízeny pohybové, 

tvořivé, hudební, jazykové literární a didaktické hry. Při kterých jsou využívány principy, 

metody a motivace dětí. Při hrách a činnostech je využívány principy názornosti a 

přiměřenosti, aktivity. Děti jsou motivovány vnitřní a vnější motivací. Pečující osoby motivují 

děti kladně. Nejvíce pozitivní motivací je pochvala. V dětské skupině jsou používány metody 

výchovy příkladem, přesvědčováním, kooperací, povzbuzováním a režimem. 

Každý den, pouze s výjimkou špatného počasí zařazujeme pobyt venku. Pobývají na 

dvorečku, který je součástí pozemku nebo na veřejném dětském hřišti v přilehlém okolí. 

Součástí pobytu jsou i vycházky v okolí. Děti jsou vždy řádně poučeny o bezpečnosti a 

správném chování při pobytu venku. 

Pohybové – rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, 

podpora fyzické zdatnosti a pohody, rozvoj sebeobslužných dovedností, zdravých návyků. 

Hudební – rozvoj sluchového vnímání, koordinace pohybu podle hudby, osvojování písní, 

využití hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s uměleckými díly. 

Tvořivé – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné a hrubá motorika, výtvarných 

dovedností, seznamování s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní 

skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, poznávání různých materiálů a 

osvojování práce s nimi, seznámení se s výtvarnými technikami, rozvoj dovedností vyjádřit 

prostřednictvím výtvarné techniky pocity, zážitky. 
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K rozvoji rozumových a poznávacích schopností – rozvoj celkového pohledu na svět, rozvoj 

jazykových a matematických schopností (matematická představivost), rozvoj řeči i rozvoj 

myšlení, osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd. 

K rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se 

s některými uměleckými díly, učit se vnímat umělecké a kulturní podněty, vnímání krásy 

mimo umělecká díla. Dále dochází k rozvoji elementárním sociálním dovednostem – pozdrav, 

poděkování, správné chování a respektu k druhým dětem a osobám.  

K rozvoji ekologického vnímání – úcta k přírodě, poznání zvířat, životního prostředí a 

ochraně.  

 

 

TŘÍDNÍ PLÁN – Dětské skupiny Krteček 
Po celý školní rok pracujeme s knihami:  
„ROK S KRTKEM“ autor: Miroslava Soukupová, 
 KAFOMETÍKEM (tématické pracovní listy),  
 ČESKÝ ROK (lidové tradice a zvyky) autor: Pavlína Pitrová 

 

1. Blok - PODZIM 

ZÁŘÍ  
Představujeme se Krtečkovi a kamarádům, poznáváme prostory třídy a společná pravidla 

 Seznámení s prostorem DS Krteček 

 Adaptace dětí  

 Vítáme nové kamarády – společné seznamování  

 Nastavení společných pravidel DS 

 Téma rodina 

ŘÍJEN  
Společně zjišťujeme vše o podzimu, jak se příroda chová v tomto období a co zajímavého 
můžeme sledovat. 

 Podzim a jeho znaky, podzimní počasí 

 Plody podzimu 

 Příprava zvířátek a přírody k zimnímu spánku 

LISTOPAD 
Zaměřujeme se na organizaci běžného dne – aktivity , se kterými se dítě pravidelně setkává doma i v 
DS, seznamujeme se a poznáváme základní barvy a zkoušíme jaká kouzla se dějí při jejich smíchání, 
vše o tradici sv. Martina 

 Orientace v čase – režim a posloupnost denních činností 
 Zvládnutí sebeobslužných činností (oblékání, obouvání, hygiena) 
  Tradice a zvyky - Svatý Martin 
  Barvy a  práce s nimi 
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2. Blok - ZIMA 

PROSINEC  
Seznamování s tradicí Adventu a Vánoc, Mikuláš 

 Adventní čas 

 Zvyky -  Mikuláš, čert, anděl 

 Tradice Vánoc 

 
LEDEN 
Dozvíme se, jaké jsou znaky zimy – vše o sněhu. Poznáváme své tělo a jeho funkce, povídání o 
nemocech - jak se bránit nemocem a jak se můžeme před nemocí chránit. 

 Znaky zimy, zimní sporty 

 Zvířátka v zimě – otisky, stopy 

 Lidské tělo 

 Nemoci a vitamíny 

ÚNOR 
Povídání o řemeslech, o zaměstnání rodičů, tradice Masopustu a masopustního průvodu. 

 Řemesla, druhy zaměstnání  

 Masopust 

 Karneval 
 

3. Blok - JARO 

BŘEZEN  
Povídání o knihách a vše kolem nich.  Velikonoční svátky - jejich znaky, příchod jara. 

 Znaky jara a probouzení přírody 

 Zvířátka a jejich mláďátka 

 Měsíc knihy – návštěva knihovny 

 Velikonoce 

DUBEN 

Objevování světa kolem nás, bezpečnost, životní prostředí  
Tradice – Pálení čarodějnic. 

 Semínko a zahrada 

 Bezpečnost – záchranné složky  

 Den Země 

 Čarodějnice 

KVĚTEN   
Objevujeme život zvířat a přírody, vliv člověka na přírodu, ekologie 

 život v lese 



 

 
                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

●Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s ●Školská 591/2 ●252 19 ●Rudná 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
●e-mail: rudnacek@seznam.cz ●www: rudnacek.mistecko.cz ●IČO: 22665609 

 

 

 život u vody 

 život na louce  

 život na statku 

 

4.Blok -  LÉTO 

ČERVEN  
Zaměříme se na dopravu a cestování – dopravní prostředky, ezpečnost a pravidla, povídání o 
dovolené a prázdninách 

 Cestování po zemi 

 Cestování vzduchem 

 Cestování po vodě 

 Pravidla silničního provozu 

 

Vypracovala společně s pečujícími osobami vedoucí DS.  
 
 
V Rudné dne 26. 08. 2020  
 
Jaroslava Průchová  
Statutární zástupce 
 
 

 

 

 

 


