Základní a Mateřská škola Bukovice, okres Náchod

Třídní vzdělávací program 2018 – 2019 MŠ Bukovice
Motto:

NA CESTÁCH S BOBEM A BOBKEM
Organizace a vzdělávání MŠ Bukovice
Předškolní vzdělávání je organizováno zpravidla pro děti od 3 do 6 let a pro děti s OŠD.
Přijímány jsou i děti mladší 3let, které dovrší 3 roky v daném šk.roce, dále povinně děti
v posledním roce předškolní docházky před nástupem do ZŠ a děti s OŠD. Děti tvoří
hetererogenní skupinu, avšak předškolní a starší 5leté děti tvoří samostatnou skupinu, pro něž
nabízíme náročnější činnosti, které je připravují na vstup do ZŠ. Učitelky se střídají ve
dvoutýdenních cyklech. Pro tento šk.rok nás posílí pomocná výchovná pracovnice, která bude
pomáhat s nově přijatými nejmladšími dětmi. Vzdělávací program je přizpůsobený věku dětí

a jejich individuálním potřebám.
Charakteristika TVP
TVP „Na cestách s Bobem a Bobkem“ je motivovám večerníčkovými příběhy a je rozdělen na
deset částí podle měsíců v roce a zaměřen na enviromentální výchovu. Protože se naše MŠ
nachází v CHKO Broumovsko, chceme s dětmi trávit co nejvíce času venku na zahradě a v
blízkém okolí, děti vést k ochraně životního prostředí, poznávání přírodních krás a uvědomění
si důležitosti chování člověka k přírodě. Témata TVP jsou koncipována tak, aby na sebe
navazovala v rámci ročních období, aby zahrnovala zvyky a tradice, svátky a důležité události
během celého roku a směřovala k všestrannému rozvoji dětí.
Hlavní cíle
o Rozvíjení dítěte a jeho touhy po získávání nových vědomostí, zkušeností a návyků
o Získávání povědomí o koloběhu času
o Osvojení si základních společenských a přírodních hodnot
o Vedení k samostatnosti a celkové připravenosti, pro přijetí k základnímu vzdělávání.
Všechna témata obsahují 5 interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, zrání a učení.
Jsou to oblasti:
o biologická – Dítě a jeho tělo
o psychologická – Dítě a jeho psychika
o interpersonální – Dítě a ten druhý
o sociálně- kulturní – Dítě a společnost
o enviromentální – Dítě a svět
Témata obsahují návrhy podtémat, která jsou rozpracována do tematických plánů s návrhy
činností a her. Nejsou závazná, pouze doporučená. Respektují požadavky na rozvoj osobnosti
dítěte, spolupráci rodičů na výchově a vzdělávání dětí.
Obsah vzdělávání
Obsah vzdělávání zahrnuje deset témat. Ty jsou dále rozpracovány do podtémat.
Podrobnějším rozpracováním témat jsou tématické plány, které jsou tvořeny v průběhu
školního roku a aktuálně doplňovány o doplňkové programy a akce. Na obsahové části
vzdělávacích plánů se podílejí obě učitelky. Tyto tématické vzdělávací plány slouží současně i
jako přípravy učitelek.
1

Základní a Mateřská škola Bukovice, okres Náchod
Součásti vzdělávání třídního vzdělávacího programu:
V průběhu celého školního roku budou děti v posledním roce předškolního vzdělávání
intenzivně připravovány na vstup do ZŠ. Tato příprava probíhá nezávisle na tématech tohoto
TVP a jsou v ní obsaženy všechny očekávané výstupy ke konci předškolního vzdělávání z
v RVP pro předškolní vzdělávání. Součástí této přípravy je i logopedická prevence (hlasová,
sluchová a dechová cvičení a uvolňování mluvidel), grafomotorická cvičení k uvolnění ruky a
zápěstí k přípravě na psaní. Další nedílnou součástí je „Plán akcí“, který je průběžně
doplňován a aktualizován dle počasí a aktuální situace.

Charakteristika témat, jejich směřování:
Témata jsou koncipována tak, aby v nich byla obsažena všechna témata a podtémata z ŠVP a
vzájemně se prolínala. Tato témata směřují k všestrannému rozvoji dětí.

1. Téma: PŘEKVAPENÍ V KLOBOUKU - září
Podtémata:
 Seznámení s králíky

 Kam nás zavál vítr
Základní charakteristika – Přivítání dětí v novém školním roce. Seznámení se s králíky
Bobem a Bobkem, představení dětí, kdo, kde a s kým bydlí. Seznámení se se zaměstnanci
MŠ, povídání o povolání rodičů. Poznávání okolí MŠ, života na vesnici, zahrádek, plodin,
domácích mazlíčků
Očekávané výstupy:
 uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se
na nich a respektovat je
 zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v
mateřské škole opakují
 projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet,
experimentovat
 projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např.
kamarádům, mladším, slabším, aj.)
 přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
 rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus
 tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
(např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání,
textilem, modelovací hmotou)
 používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci,
událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky
 uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta
ke stáří)
 pochopit funkci rodiny a jejich členů
 projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si
jejich práce i úsilí
 orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída,
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mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování

2. Téma: DOBRODRUŽSTVÍ VE MĚSTĚ - říjen
Podtémata:

o Bludiště domů
o Co se děje ve městě
Základní charakteristika – Děti se naučí poznávat blízké městečko Police nad Metují,
povídání o životě lidí ve městě, pozorování dopravních prostředků a značek. Poznávání
dalších měst v ČR, porovnávání života ve městech a na vesnici.
Očekávané výstupy:
 tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé
plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých
podkladů, aj.)
 s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do
klovatiny)
 pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na
sněhu, v písku)

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů( sluchově rozlišovat tóny a zvuky, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jejich specifické znaky,rozlišovat vůně, chutě, hmatem..)
 sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět
samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat
 mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se
v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či
vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích,
o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)
 mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní
město, významné svátky a události)

3. Téma: PŘELET NAD LESEM - listopad
Podtémata:

o Svět barev
o Přistání v lese
Základní charakteristika – Děti budou pozorovat změny v přírodě a příchod zimního období,
poznávat stromy listnaté a jehličnaté. Budou se seznamovat s životem lesní zvěře, ptáků a
dalších živočichů. Připomenou si svátky Sv. Martina a Kateřiny a jejich pranostiky. Naučí se
týmové práci a pomáhat jeden druhému.
Očekávané výstupy:

orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne)
 rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno,
večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu)
 rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává
(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)
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mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav
reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu
přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň,
básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)
vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně
pohybovou činností
využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek
atd.)
zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky
(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých
materiálů – viz výše)
navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …)
spolupracovat s ostatními
vědomě využívat všech smyslů,záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného,chybějícího)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
vnímat co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc( chovat se ohleduplně a
citlivě k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého, soucit sním a
nabídnout mu pomoc apod.)
vnímat, že svět má svůj řád,že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý- jak svět přírody tak i svět lidí

4. Téma: DO ŘÍŠE SVĚTEL Podtémata:

prosinec

o Světla a světýlka
o Vůně Vánoc
Základní charakteristika – Děti si připomenou adventní čas a s ním spojené tradice příchodu
čerta, anděla a Mikuláše. Seznámí se s příběhem putování Josefa a Marie do Betléma a
narození Ježíška, s různými tradicemi oslav v různých zemích. Aktivně se budou podílet na
vánoční výzdobě školky a přípravě besídky, s rodiči si vyrobí svícínky.
Očekávané výstupy:
 pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
 doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických
činnostech)
 vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně
pohybovou činností
 vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně
pohybovou činností
 kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i
umělých materiálů
 využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a
reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu
 zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
 mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se
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v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či
vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích,
o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)
uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety
různorodý a pestrý a ne vždy šťastný
mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav

5. Téma: VÝPRAVA DO HOR - leden
Podtémata:

o Bílé kopce
o Držte si čepice
Základní charakteristika – Děti si připomenou charakteristiku zimního – lednového počasí,
seznámí se s českými i světovými horami. Budou poznávat rozdíly mezi životem v nížinách a
na horách. Jak se tam žilo dříve a jak se žije dnes. Zopakují si, co všechno se dá dělat v zimě
na horách, připomenou si bezpečnost při sportování, horské turistice.
Očekávané výstupy:
 zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě),
proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování
 přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit
 orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat
číslo jako počet prvků
 rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší,
nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný)
 rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší,
nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)
 porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího
k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho
kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)
 vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé,
překvapivé, podnětné apod.)
 vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek
atd.)
 používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci,
událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky
 pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat
mozaiky, zavázat kličku)
 tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 vést stopu tužky při kresbě, apod.
 zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení
 házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí
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6. Téma: NA SEVERNÍ PÓL - únor
Podtémata:

o Balení kufrů
o Život mezi Eskymáky
Základní charakteristika – Děti si zopakují jak se správně vzhledem k počasí oblékat, jak
předcházet nemocem a jak zvládnout první pomoc. Budou si povídat o životě v zemích, kde je
stále sníh a led, poznají rozdíly mezi životem lidí z různých částech světa vzhledem k
podnebí. Zúčastní se karnevalu na téma: „ Lidé všech národů.“
Očekávané výstupy:
 vnímat, že svět má svůj řád,že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý- jak svět přírody tak i svět lidí( mít elementární povědomí o existenci
různých národů a kultur, různých zemích o planetě Zemi, Vesmíru
 pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
 doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických
činnostech)
 pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
 přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
 vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii
(např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy
konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii)
 slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, experimentovat,
některé problémy řešit cestou pokus – omyl
 zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky
(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých
materiálů – viz výše)
 dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např.
dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i
obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku,
umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené

7. Téma: PŘISTÁNÍ U VODY - březen
Podtémata:

o Kde se vzala voda
o Život u vody
Základní charakteristika – Děti si zopakují roční období, typické znaky jara, co nás čeká, jaké
změny v přírodě nastanou, co by mohlo být pro přírodu s příchodem jara nebezpečné
(povodně, holomrazy, sucho…). Seznámí se s koloběhem vody v přírodě. Budou poznávat
život v potoce, v řece, u rybníka, ryby a živočichy žijící u vody. Naučí se, jak se starat o
přírodu kolem vody.
Očekávané výstupy:
 doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických
činnostech)
 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
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poškozovat, všímat si nepořádků, škod a upozornit na ně
porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé( všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je potřeba v životě počítat),
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ
tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé
plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých
podkladů, aj.)
experimentovat s výtvarně netradičními materiály
využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět
samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat
vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se
stalo, kdyby) a verbalizovat je
znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i
neovlivnitelné – vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé
životní prostředí
uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým
chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní
prostředí i společenskou pohodu)

8. Téma: ZASTAVENÍ NA STATKU - duben
Podtémata:

o Práce s technikou
o Co vyrábí selka
Základní charakteristika – Děti se seznámí se životem na statku, jak se žilo a pracovalo dříve
a jak se žije a pracuje dnes. Budou pozorovat práce na poli pomocí moderních traktorů,
sekaček aj., poznávat hospodářská zvířata a jejich mláďata. Připomeneme dětem ochranu
životního prostředí. Seznání se s knihovnou jako možností získávat zde nové informace.
Každoročně s dětmi oslavíme Velikonoce.
Očekávané výstupy:
 vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se
stalo, kdyby) a verbalizovat je
 projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie,
obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace
vyhledat v encyklopediích
 spolupracovat s dospělým
 poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu
(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)
 rozkládat slova na slabiky
 vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova
 porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího
k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho
kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)
 všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat
drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění
7

Základní a Mateřská škola Bukovice, okres Náchod




odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.
zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět
samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat

9. Téma: V MOŘSKÝCH HLUBINÁCH - květen
Podtémata:

o Modrý svět pod vodou
o Korálové slavnosti
Základní charakteristika – Děti se pomocí knih, obrázků a dokumentů seznámí s podmořským
světem. Naučí se vnímat pestrost a různorodost světa mořských ryb. Poznají krásy barev
korálových ostrovů. Připomenou si důležitost moří, oceánů a vody na Zemi. Oslaví Den
Matek. Svými výrobky se budou podílet na výzdobě zahradní slavnosti, nacvičí krátké
tanečky na úvodní představení na slavnosti.
Očekávané výstupy:
 pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
 doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických
činnostech)
 projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat
 zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými,
odmítnout neznámé dospělé
 umět kooperovat, dohodnout se s ostatními
 přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň,
básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)
 pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární,
filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)
 soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat
pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit –
neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)
 kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i
umělých materiálů
 tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé
plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých
podkladů, aj.)
 vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii
(např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy
konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii)
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10. Téma: LET KOLEM SVĚTA - červen
Podtémata:

o Předletová kontrola
o Letem světem
Základní charakteristika – Děti si připomenou přicházející letní období, jeho znaky, letní
aktivity, základní pravidla turistiky, předcházení úrazům a první pomoc v přírodě. Seznámí se
s pravidly táboření. Zopakují si zásady první pomoci při nehodách, naučí se přivolat pomoc.
Seznámí se s různými místy a zeměmi, kde mohou strávit dovolenou. Seznámí se se světadíly
a kdo na nich žije. Pojedou na školkový výlet.
Očekávané výstupy:
 vnímat, že svět má svůj řád,že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý- jak svět přírody tak i svět lidí( mít elementární povědomí o existenci
různých národů a kultur, různých zemích o planetě Zemi, Vesmíru
 užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)
 pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na
sněhu, v písku)
 vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce
 zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky
(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých
materiálů)
 znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje
jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět
většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé,
které se týkají vzdálenějšího světa)
 vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby
obrátit o pomoc, koho přivolat)
 rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice,
písmena, dopravní značky)
 rozlišovat a pouvat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před,
za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu,
vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat
 orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
 umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se
zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit)
 nebát se požádat o pomoc, radu
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