
Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín, č. p. 38, 507 82 Pecka

Třídní vzdělávací program
(pro děti od 2 do 4,5 let)

Poznáváme svět
s Křemílkem



1. Struktura Třídního vzdělávacího plánu

Hlavní celky vzdělávacího obsahu
1. Barevný podzim s Křemílkem
2. Bílá zima s Křemílkem
3. Voňavé jaro s Křemílkem
4. Veselé léto s Křemílkem

Témata
1. Křemílek se těší do školky
2. Babí léto s Křemílkem
3. Křemílkova kouzelná paleta podzimu
4. Křemílek a tajemná očekávání
5. Křemílek a sněhové radovánky
6. Křemílek v zimním království
7. Sluníčko láká Křemílka ven
8. Jarní kouzlení s Křemílkem
9. Voňavé procházky s Křemílkem
10. Prima prázdniny s Křemílkem

Podtémata
Září

a) Křemílek poznává nové kamarády
b) Co už umím, co už znám
c) Ve školce jsem jako doma
d) Křemílek vítá barevný podzim

Říjen
a) Křemílkova podzimní úroda
b) Kam se schoval Křemílek?
c) S Křemílkem na vycházku lesem
d) Kampak letíš dráčku?‘

Listopad
a) Křemílek a jeho trápení s kukačkou v hodinách
b) Křemílek je nachlazený
c) Pařezová chaloupka se ztrácí v mlze
d) Křemílek jede na výlet

Prosinec
a) S Mikulášem, s čerty nejsou žádné žerty
b) Křemílek a kouzla Vánoc
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Leden
a) Křemílek se prochází zimní přírodou
b) Zimní hrátky s Křemílkem
c) Křemílek jde za zvířátky ke krmelci
d) Křemílek si hraje s tvary, s barvičkami

Únor
a) Křemílek pracuje
b) Křemílek uklízí v pařezové chaloupce
c) Křemílek jde na nákup
d) Křemílek se připravuje na karneval

Březen
a) Křemílek jde za pohádkovými kamarády
b) Křemílkovo jarní hraní
c) Jaro ťuká na pařezovou chaloupku
d) Křemílkovy přípravy na Velikonoce

Duben
a) Křemílek si hraje se zvířátky
b) Křemílek poznává rodinu dětí
c) Křemílek v jarní zahrádce
d) Setkání Křemílka s čarodějnicemi

Květen
a) Slavíme Svátek maminek s Křemílkem
b) Křemílek poznává život u vody
c) S Křemílkem na louce

Červen
a) Kamarádi z celého světa
b) Křemílek sportuje
c) Křemílek u zvířátek v ZOO
d) Křemílek se těší na výlety, na prázdniny

Červenec, srpen
a) Zahradní hrátky a toulání přírodou
b) Přijela k nám pouť

Jednotlivá témata mají učitelky možnost po vzájemné domluvě si upravit, doplnit a pozměnit podle 
potřeb a situace v jednotlivých třídách.
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