
 
 

 

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a registrační číslo 

projektu  

Ve škole po škole, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190 

Název programu Polytechnická výchova v MŠ 

Název vzdělávací instituce Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 

Anotace programu 
Program Polytechnická výchova v MŠ nabízí rozvoj manipulačních dovedností, poznávacích procesů, 

povzbuzuje děti v dalším poznávání a učení. Vede k osvojení si poznatků základů techniky výroby, 

pracovních návyků, motivuje k práci, podporuje rozvoj intelektu a kreativity. Vede k vytváření 

základních sociálních dovedností a postojů, k rozvoji tolerance, respektu, podporuje vytváření dobrých 

vztahů a vzájemných sociálních vazeb k jiným dětem a dospělým, posiluje a obohacuje vzájemnou 

komunikaci a vede k utváření pohodového sociálního prostředí. 

Cílem vzdělávacího programu je vybavit děti soubory vědomostí, dovedností, schopností a návyků 

z oblasti polytechnické výchovy, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho zapojení 

do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Prostřednictvím vlastního prožitku a zapojením všech 

možných smyslů, naučit nové techniky, rozvinout jemnou motoriku, představivost, kreativitu 

a přirozený projev s využitím předmětů denní potřeby. Každé dítě si vyrobí daný výrobek, naučí 

se sebeprezentaci prostřednictvím společné výstavy a následně přinese výrobek do rodinného 

prostředí s cílem neformální komunikace s rodinou a seznamování s životem mateřské školy. 

 

Popis 

Vzdělávací program pro MŠ ve formátu pdf. Oblastí vzdělávání programu je polytechnická výchova 
v předškolním vzdělávání, tematicky zaměřený na práci s materiály jako je hlína, textil, dráty a plechy 
a ovčí rouno. Součástí výstupu je metodika pro pedagogy, obrazový materiál s návody a nákresy. 
Cílovou skupinou jsou děti v mateřských školách. Součástí programu je práce v komunitním kruhu, 
skupinová i individuální práce s různými materiály, práce u stolku. Program lze využít v zájmovém 
kroužku rozvíjející jemnou motoriku a pracovní návyky. Hlavními kapitolami jsou Hlína, Dráty a plechy, 
ovčí rouno. Dítě si vyrobí hliněné písmeno na podložce, závěsnou dekoraci z alobalu-slunce, jehelníček, 
textilní hračku-myšku, plstěného motýlka, tašku s vlastním motivem obrázku a další. Součástí 
programu je výstava výrobků. 
 
Klíčová slova 
Vzdělávací program pro MŠ, polytechnická výchova, mateřská škola, kreativita, jemná motorika, 
tvorba, výrobek, dovednost, pracovní návyk, prožitek, komunitní kruh, manuální zručnost, výstava, hra. 


