
   MYŠKY    VČELKY    BERUŠKY  
6:15 – 7:00 

7:00 – 8:00 

8:00 – 8:40 

 

scházení dětí ve třídě Sluníčka 

scházení dětí ve své třídě, volné činnosti a hry podle volby dětí 

individuální a skupinové činnosti prováděné podle ŠVP PV 

komunitní kruh, logopedická chvilka 

zdravotně pohybové aktivity (8:30 – 8:40) 

8:40 – 9:00 hygiena, dopolední svačina 

9:00 – 9:30 pokračování činností a her podle zájmu dětí 

 nabídka vzdělávacích činností dle tématu třídy podle ŠVP PV 

9:30 – 11:30 příprava na pobyt venku 

 pobyt venku 

11:30 – 12:15 oběd, hygiena, příprava na spánek 

12:15 – 14:00 četba/poslech pohádek, relaxační hudby  

spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby 

 individuální práce dětí s nižší potřebou spánku 

14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačina 

14:30 – 15:30 odpolední vzdělávací činnosti podle ŠVP PV a zájmové činnosti dle 

nabídky učitelky a volby dětí  

 (hry, pohybové aktivity, pobyt na zahradě apod.) 

15:30 – 16:15 scházení dětí ve třídě Sluníčka, přebírání zákonnými zástupci 

 

  SLUNÍČKA    MOTÝLCI 
6:15 – 7:00 

7:00 – 8:00 

8:00 – 8:40 

 

scházení dětí ve třídě Sluníčka 

scházení dětí ve své třídě, volné činnosti a hry podle volby dětí 

individuální a skupinové činnosti prováděné podle ŠVP PV 

komunitní kruh, logopedická chvilka 

zdravotně pohybové aktivity (8:30 – 8:40) 

8:40 – 9:00 hygiena, dopolední svačina 

9:00 – 9:30 pokračování činností a her podle zájmu dětí 

 nabídka vzdělávacích činností dle tématu třídy podle ŠVP PV 

9:30 – 11:30 příprava na pobyt venku 

 pobyt venku 

11:30 – 12:15 oběd, hygiena, příprava na spánek 

12:15 – 14:00 četba/poslech pohádek, relaxační hudby  

spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby 

 individuální práce dětí s nižší potřebou spánku 

14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačina 

14:30 – 15:30 odpolední vzdělávací činnosti podle ŠVP PV a zájmové činnosti dle 

nabídky učitelky a volby dětí  

 (hry, pohybové aktivity, pobyt na zahradě apod.) 

15:30 – 16:15 scházení dětí ve třídě Sluníčka, přebírání zákonnými zástupci 

 


