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PROJEKT TŘÍDY LVÍČATA 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 

 

Název projektu: CESTA KOLEM SVĚTA 

Výchozí situace: začátek školního roku 

Cílová skupina: děti ze třídy Lvíčat (4-5 LET) 

Cíl:  

 seznamování dětí s životem v exotických zemích, nabídka zajímavých 

činností přibližující dětem etnika a kulturní odlišnosti jednotlivých zemí 

 seznámit děti se všemi kontinenty a jejich životem, zároveň rozvíjet 

všechny základní dovednosti a schopnosti přiměřené jejich věku (rozvoj 

motoriky, jemné motoriky, smyslového vnímání, matematického a 

logického myšlení apod.), rozvoj praktických dovedností a umožnění 

prožitku dětí z nově poznaného 

 seznámit děti s tím, co znamenají různé barvy na mapě: co představuje 

modrá, zelená, hnědá a žlutá. Poznat zvířata, která se nacházejí v 

oceánech, na poušti a podobně. 

Fáze projektu: čtvrletní 

Klíčové aktivity: hudební (rytmizace, melodizace), pohybové (hry se zpěvem, 

vyjádření hudby pohybem), dramatické (divadla, pohádky), básničky a říkadla 

(rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost), u cizinců postupně rozvíjet český 

jazyk. Poznávání kultury a života na ostatních kontinentech (strava, obydlí, 

zvyky, atd.) Dále rozvoj matematických představ, rozvoj jemné motoriky, 

zručnosti a výtvarného projevu. Vše rozpracováno v měsíčních plánech. 

Aktéři: děti ze Lvíčat a jejich učitelé 
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Výstupy:  

 znát místo, kde žijeme 
 mít elementární poznatky o planetě Zemi 
 umět pojmenovat věci kolem nás 
 umět vyjádřit své pocity slovně i výtvarně 
 ovládat koordinaci oka a ruky při práci s nůžkami 
 fotoalbum z činností a výrobků, písně a říkadla spojených s určitými 

kontinenty. 

Hodnocení: co si děti osvojily (co se podařilo), co je potřeba dále procvičovat 

a trénovat 

Rozpočet: dárky pro děti (ocenění za odvedenou práci), hudební hračky 

(Orffovy nástroje), globus, materiál na výrobu předmětů spojených s určitými 

kontinenty, potraviny na přípravu jídel 

 

 

 

 

 


