
Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!“ 

Mateřská škola Jablunkov Školní 800 a Bezručova 130 se zapojila v novém 

školním roce 2019/2020 do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky“. Jedná se o celoroční projekt České obce sokolské pro předškolní děti, 

s cílem nabídnou dětem podněty, které jsou spojeny se zdravým pohybem. 

Záměrem projektu je tedy „pohyb jako každodenní potřeba dětí“ a zdravé řešení 

volnočasových aktivit. Prostřednictvím projektu bychom rádi podpořili: 

 větší zájem o sportování,  

 přinést dětem radost z pohybu,  

 rozvíjet týmovou spolupráci, 

 rozvíjet pohybové dovednosti, 

 a respektování individuálních předpokladů dítěte. 

Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých 

činností. Zvířátka jedou do světa, pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka 

a seznamují je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi.Obsahem 

projektu je široká škála činností, do kterých bude MŠ děti zapojovat. Skládají se 

jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, 

běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. 

Tento projekt rozvíjí zejména oblast Dítě a jeho tělo, ale současně se dotýká 

všech čtyř zbylých oblastí a to Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 

společnost a Dítě a svět. 

V Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole od Miluše Havlínové v oblasti Dítě a 

jeho tělo se nacházejí tyto kompetence a dílčí cíle, které projektem „Svět 

nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky„rozvíjíme: 

K: 2/3Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit. 

1.1 Vědět o důsledcích nedostatku pohybu pro zdraví. 

1.1 Vědět o nutnosti udržování svého těla ve zdraví. 

K: 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, 

přírody.  

1.1 Napomáhat vlastnímu zdraví zdravými životními návyky. 



1.1 Zvyšovat svoji tělesnou zdatnost. 

 

K: 2/6Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. 

1.1 Uspokojovat osobní potřebu pohybu. 

1.1 Zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky.  

 

K: 3/7Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. 

1.1 Vědět, že se tělo v průběhu času mění. 

1.4      Mít povědomí o proměně těla nemocí, úrazem. 

 

K: 4/2Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické), 

přizpůsobit jim své chování. 

1.1 Uspokojit osobní potřebu pohybu. 

1.2 Samostatně uspokojovat tělesné potřeby podle individuálně pociťované 

potřeby (míry) společensky přijatelnou formou. 

 

K: 5/3Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívá 

k dobré náladě a spokojenosti.  

1.1 Rozvíjet a kultivovat pohybovou koordinaci s hudbou. 

1.1 Správně provádět jednoduché pohyby a cviky. 

1.1 Vědomě uvolnit svalové napětí, ovládat vdech i výdech. 

1.1      Zaujímat pozitivní postoj k pohybu, sportování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPORTU ZDAR! 


