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 Do školy se stonožkou Anežkou 

 
********************************************* 
 

Cíl projektu: 
 zapojení rodičů do chodu mateřské školy 

 prohlubování citové vazby mezi rodičem – dítětem (společné rozhovory nad daným 

úkolem) 

 podporovat fantazii a samostatnost dítěte při řešení úkolu  

 rozvoj řečových schopností (zejména slovní zásoby) a jazykových dovedností 

 osvojení si poznatků předcházející čtení a psaní 

 zvýšení zájmu o další formy sdělení jak verbálních, tak neverbálních 

 prohlubování zájmu o polytechnickou výchovu 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu o učení 

 získávání vědomostí a poznatků o světě lidí, o kultuře a umění, přírodě a jejích 

proměnách 

 schopnost dětí aplikovat získané zkušenosti ve školním prostředí (splnit zadaný úkol, 

záměrně si zapamatovat povinnost) 

******************************** 
Realizace projektu: 

Na každý měsíc bude vyhlášen úkol, který děti s pomocí rodičů splní. Po splnění úkolu 

si mohou připevnit pastelku do penálu stonožky Anežky. Každé dítě má svůj penál. 

Na konci roku dojde k vyhodnocení a všichni zúčastnění obdrží malou odměnu. 

Nástěnka s výsledky projektu je vyvěšena ve třídě, každý penál je označen značkou 

dítěte. 

 

 Na každý měsíc je určen úkol. 

 Za pomoci rodičů plní děti úkoly. 

 Po splnění úkolu si dítě nalepí pastelku do penálu. 

 Není podmínkou, úkol každý měsíc splnit. 

 Vyhodnocení projektu proběhne na závěr školního roku. 

 

******************************** 
 
 



 
Přehled úkolů k projektu na jednotlivé měsíce: 

Říjen Vyrobit stonožku Anežku z přírodnin. 

Listopad Donést knihu o lidském těle. 

Prosinec 
Vyrobit do 10.12. malou ozdobu na vánoční větvičku 

v šatně. 

Leden Účast na ptačí hodince – více informací v lednu. 

Únor Vyrobit a donést kostým na karneval. 

Březen 

Vybrat a přečíst jednu oblíbenou knihu - (nakreslit 

obrázek, a umět stručně říci o čem kniha byla a proč si 

ji dítě vybralo) – popř. popsat obrázek, který o knize 

nakreslilo. 

Duben 
Výroba dopravního prostředku (malého) z materiálu, 

který je doma či v přírodě k dispozici. 

Květen 
Sběr bylin určených k výrobě čaje nebo koření (máta, 

meduňka, majoránka aj). 

Červen 
Spolu s rodiči vymyslet a naučit nazpaměť slib 

předškoláka. 


