
PROJEKTOVÉ A 
VÝUKOVÉ 
PROGRAMY
PRO:

 MATEŘSKÉ ŠKOLY



Rádi bychom Vám představili nabídku projektových a výukových programů. Nabízíme projektové dny a výukové programy,
které svým obsahem mohou upevnit, prohloubit, rozšířit a obohatit znalosti a učivo. Programy realizujeme primárně u Vás v
organizaci, ale i mimo Vaše zařízení.

Programy jsou realizovány formou zážitkových, interaktivních, tvořivých a kooperativních metod, které kromě odborného
obsahu podporují pozitivní vztahy ve skupině i zapojení jednotlivců. Nabízíme je celoročně a jsou připraveny pro jednu skupinu /
třídu, vyšší počty účastníků je třeba konzultovat předem.

V rámci realizace programů Vám ukážeme různé pomůcky, které si u nás můžete podle Vašeho zájmu na místě také objednat.
Zároveň jsme schopni vybavit klub nebo třídu pro vaše žáky či členy, dle vazby na jednotlivé programy.

Pokud si z uvedené nabídky nevyberete, prosím dejte nám vědět, o jaký program máte zájem, pokusíme se Vám jej připravit.

KONTAKTY PRO OBJEDNÁVKY

VOJTĚCH CETL - tel.: 724 127 545; e-mail: cetl@sofbu.cz 
MARIE CETLOVÁ - tel.: 724 858 437; e-mail: cetlova@sofbu.cz 

www.delametoprodeti.cz
https://eshop.delametoprodeti.cz

https://www.facebook.com/delametoprodeti

PROJEKTOVÉ A VÝUKOVÉ PROGRAMY



Projektové a výukové programy jsou realizovány jak formou zkrácené verze, kterou naleznete na dalších stranách této prezentace,
tak také ve formě odpovídající Šablonám II. Pokud požadujete realizaci programů podle výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně
rozvinuté regiony) nebo výzvy č. 02_18_064 Šablony II (výzva pro hl. m. Praha), jsou tyto programy realizovány následovně:

- rozsah projektového dne je v délce 4 x 45 min.

- projektový den obsahuje 1 hodinu společné přípravy

- společně s konkrétním programem je součástí dodávky záznam z realizace projektového dne a smluvní dokumentace

- projektové dny lze realizovat pro:

- mateřské školy - 2.I/12 Projektový den ve škole, nebo 2.I/13 Projektový den mimo školu

- základní školy - 2.II/19 Projektový den ve škole, nebo 2.II/20 Projektový den mimo školu

- školní družiny a školní kluby - 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK, nebo 2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK

- SVČ/DDM - 2.VI/14 Projektový den v SVČ, nebo 2.VI/14 Projektový den mimo SVČ

- ZUŠ - 2.VII/15 Projektový den ve škole, nebo 2.VII/15 Projektový den mimo školu

Takto projektové dny splňují kritéria výzvy a lze je tedy využít pro naplnění Šablon II a použít na jejich úhradu tyto prostředky.

PROJEKTOVÉ A VÝUKOVÉ PROGRAMY



MATEŘSKÉ ŠKOLY



PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NÁZEV OBLAST A TÉMA OBSAH VĚK DÉLKA

Dopravní výchova hrou – aneb co 
se všechno děje na silnici 

prevence, zdraví, 
bezpečnost 

děti si postaví vlastní město se silnicemi, poznají hasičskou a policejní 
stanici, naučí se poznávat základní dopravní značky, jak se chovat na 
přechodech, jak správně jezdit na kole, koloběžkách i bruslích

5+ 120 min

Poznáváme lidské tělo – aneb 
proč nám kručí v bříšku? 

osobnostně sociální 
výchova 

děti se seznámí se svým tělem, stanou se badatelem, který formou 
pokusů a experimentů pozná, co všechno je v našem tělíčku, jak nám 
tluče srdíčko, proč nám kručí v bříšku atd.

5+ 120 min

Finanční pregramotnost – aneb v 
životě není nic zadarmo

osobnostně sociální 
výchova, finanční 
pregramotnost 

s dětmi si zahrajeme společně příběh, ve kterém je potřeba mít od 
každého povolání to, co dokáže mlynář, švec, švadlenka nebo selka 
vyrobit či vypěstovat, k úspěchu bude potřeba správné rozhodování, 
naučíme se o vše požádat, a také poděkovat za to, co dostaneme

5+ 120 min

Picasso – aneb namaluj obraz 
pomocí geometrických tvarů 

výtvarná výchova, 
kreativita 

společně s dětmi se pokusíme vytvořit spoustu obrazů do školkové 
galerie, budeme k tomu používat provázek, dlouhé a krátké tyčinky, 
různé geometrické tvary, pastelky a papír

5+ 120 min

Přijelo k nám divadlo – aneb 
namaluj pohádku, kterou jsme 
dnes viděli 

výtvarná výchova, tradice, 
jazykový rozvoj, kreativita 

přijedeme k Vám s loutkovým divadlem, kde děti uvidí jednu ze 
známých pohádek, sami si budou mít možnost zahrát některé postavy a 
vést loutky, v druhé části děti namalují obrázky, které budou právě o té 
pohádce, kterou viděly 

5+ 120 min



PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NÁZEV OBLAST A TÉMA OBSAH VĚK DÉLKA

Mami, tati, já už vím, čím budu, až 
budu velký 

osobnostně sociální 
výchova 

děti si společně pomocí stavebnic ukážou, co které povolání dělá, co je 
pro něj důležité, co všechno musí znát policista, hasič, farmář, 
železničář, zahradník, jednotlivá povolání 

5+ 120 min

Hrajeme si se slovíčky, povídáme 
příběhy 

čeština, jazyky, paměť a 
postřeh 

pomocí jednoduchých písmen, slov a her se děti naučí, co vše začíná na 
jaká písmenka, jaká znají zvířátka, ovoce, zeleninu apod.; program lze 
připravit i v jiném jazyce, např. angličtina, němčina apod.

5+ 120 min

Hrajeme si čísly, i když ještě 
nepočítáme 

matematika, prostorová 
orientace, paměť a postřeh 

děti se naučí, co je vpravo, vlevo, před a za námi, vyzkouší si, jako 
zmrzlináři, jak připravit zmrzlinu podle přání ostatních dětí, rozvinou  
jemnou dětskou motoriku, logické uvažování; a to vše formou her, 
soutěžení a trpělivosti

5+ 120 min

Když nemůže opravář k nám, 
postavím si auto sám – aneb moje 
prstíky to už zvládnou 

polytechnická výchova, 
kreativita 

pomocí různých dílků z plastu se naučí děti spojovat, šroubovat, 
navlékat, ale také namalovat nejen autíčka; jejich šikovnost je přípravou 
na polytechnické úkoly ve školách 

5+ 120 min

Domácí zvířata přírodověda a ekologie děti se seznámí s domácími zvířaty, kde žijí, jaké druhy známe, co nám 
dávají, co potřebují, jak se jmenují mláďata 

5+ 120 min

Hravá logika zábavný program náměty her a činností podporující rozvoj schopností dětí, rozvoj 
zrakového vnímání, pozornosti, paměti, prostorové orientace, logického 
myšlení i práce pod časovým tlakem

5+ 120 min



PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NÁZEV OBLAST A TÉMA OBSAH VĚK DÉLKA

Turnaj v 3IQ – aneb Piškvorky 
jinak 

zábavný program program je připraven formou ukázky a naučení dětí hry 3iQ, která je 
podobná piškvorkám, děti se naučí jednoduchou verzi této hry společně 
s pedagogy a na závěr uspořádáme společně turnaj v této hře

6+ 180 min

Deskohraní pro děti a rodiče –
aneb mámo táto, koukej, jak si 
hrajeme 

zábavný program program je připraven formou ukázek deskových her, které se děti 
společně s rodiči naučí, je připraveno 5-7 her, hry si děti zahrají 
společně s rodiči, aby i rodiče věděli, co všechno jejich děti už umí a co 
dokážou 

6+ 180 min



Úzce spolupracujeme se Střediskem volného času „Horizont“ Ivančice, který pořádá během
celého roku akreditované kurzy MŠMT pro pedagogické pracovníky.

Více informací o těchto kurzech naleznete v brožuře „Akreditované kurzy MŠMT – SVČ Ivančice“. 

Ke školním výletům, školám v přírodě i dalším pobytovým akcím můžete využít také ubytovací zařízení SVČ
Horizont, které se nachází se v tichém prostředí na okraji města Ivančice. Součástí areálu jsou travnaté plochy,
fotbalové a víceúčelové hřiště, táborové ohniště, stoly na stolní tenis apod. SVČ Horizont Ivančice nabízí ubytování až
na 71 lůžkách a stravování v různé formě.

AKREDITOVANÉ KURZY MŠMT

Kontaktní osoba pro objednávky a administraci: 
Bc. Petra Heřmanová

739 418 283 
petra.hermanova79@gmail.com



Pokud máte zájem o zakoupení pomůcek a her z měkké pěny naší vlastní výroby, 

deskových her a hlavolamů nebo hraček z měkké pěny a dalších pomůcek, 

které rádi používáme při námi připravovaných programech, 

neváhejte nás kontaktovat, případně navštivte náš e-shop:

HRY, HLAVOLAMY, POMŮCKY…

https://eshop.delametoprodeti.cz

nebo jednoduše koukněte na:

www.delametoprodeti.cz



KONTAKT

VOJTĚCH CETL
tel.: 724 127 545

e-mail: cetl@sofbu.cz

Ing. MARIE CETLOVÁ 
tel.: 724 858 437

e-mail: cetlova@sofbu.cz

www.delametoprodeti.cz
https://eshop.delametoprodeti.cz

https://www.facebook.com/delametoprodeti

U Vodojemu 1245/1
693 01 HUSTOPEČE

IČ: 68016905
DIČ: CZ7603283798

IČ: 45637466
DIČ: nejsem plátce DPH


