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Označení materiálu 

(přílohy) 
Téma 

Anotace 

VY_52_INOVACE_Upr337 Základní pojmy – RVP PV Powerpointová prezentace přibližující RVP PV 

VY_52_INOVACE_Upr338  
Organizace dne v mateřské 

škole 

Powerpointová prezentace představuje charakteristiku 

jednotlivých organizačních forem v MŠ  

VY_52_INOVACE_Upr339  
Vytváření podmínek pro 

vzdělávání dětí 

Pracovní list představuje podmínky pro vzdělávání dětí v MŠ, 

členění dětí do tříd 

VY_52_INOVACE_Upr340  Vedení pedagogického deníku 

Popis postupu pro praktické vyučování – psaní                    

pedagogického deníku 

VY_52_INOVACE_Upr341  
Příprava na praxi v MŠ Popis postupu, jak se připravovat na praktické cvičení 

v mateřské škole 

VY_52_INOVACE_Upr342 
Pedagogická diagnostika 

zaměřená na dítě 

Powerpointová prezentace shrnující problematiku pedagogické 

diagnostiky – cíle, metody, úkoly pedagoga 

VY_52_INOVACE_Upr343 Metody výchovného působení 
Powerpointová prezentace představuje metody výchovného 

působení, vede k zamyšlení nad problematikou  

VY_52_INOVACE_Upr344 Metody vzdělávacího působení 
Powerpointová prezentace představuje metody vzdělávacího 

působení 

VY_52_INOVACE_Upr345 
Hra jako základní metoda 

předškolního vzdělávání 

Powerpointová prezentace shrnuje teorii hry jako metody 

předškolního vzdělávání, základní dělení her  

VY_52_INOVACE_Upr346 Skupinová práce – realizace hry 
Pracovní list s příklady realizování her, úvaha o nezdaru her, 

hledání příčin 

VY_52_INOVACE_Upr347 
Skupinová práce – nabídka 

činností, výběr metod 

K určeným očekávaným výstupům připravit nabídku činností, 

správné metody či formy práce- skupinová práce, pracovní listy 

VY_52_INOVACE_Upr348 
Výchovně-vzdělávací metody 

v MŠ – písemné opakování 

Písemné opakování tématu, včetně řešení a bodového 

hodnocení 

VY_52_INOVACE_Upr349 
Příběh v předškolním 

vzdělávání 

Inovovaný učební text k odbornému tématu ve formě 

powerpointové prezentace 

VY_52_INOVACE_Upr350 Příběh – skupinová práce 
Funkční využití příběhu – dramatizace příběhu a na příběh 

navazující další činnost – pracovní list 



 

VY_52_INOVACE_Upr351 
Říkadla a básničky 

Nový učební text - význam a použití říkadel a básniček 

v předškolní výchově, jako příklad uveden soubor říkadel a 

básniček k tematickému celku Zima – všude plno sněhu    

VY_52_INOVACE_Upr352 

Přípravy - říkadla a básničky 

 

Praktický úkol pro žáky – vypracování příprav dle zadání, 

navazuje na materiál VY_52_INOVACE_Upr351 

VY_52_INOVACE_Upr353 
Rozhodování učitele ve VV 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámení studentů s 

faktory ovlivňujícími rozhodování učitele výtvarné výchovy v 

pedagogické praxi. 

VY_52_INOVACE_Upr354 
Organizace výtvarné činnosti 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámení studentů se 

strukturou výtvarné činnosti v pedagogické praxi se 

zdůrazněním zásad bezpečnosti při výtvarné činnosti v MŠ.  

VY_52_INOVACE_Upr355 
Organizace výtvarné činnosti 

Pracovní list pro studenty  -  opakování poznatků týkajících se 

organizace výtvarné činnosti. 

VY_52_INOVACE_Upr356 
Jemná motorika, grafomotorika 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámení studentů s druhy 

jemné motoriky s důrazem na grafomotoriku. 

VY_52_INOVACE_Upr357 
Pracovní návyky při kreslení 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámení studentů se 

správnými pracovními návyky při kreslení u dětí v mateřských 

školách.  

VY_52_INOVACE_Upr358 
Jemná motorika, grafomotorika 

Pracovní list pro studenty  -  opakování poznatků týkajících se 

jemné motoriky, zaměření především na grafomotoriku. 

VY_52_INOVACE_Upr359 
Kresebné techniky 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámení studentů se 

základním dělením výtvarných technik, zaměření na kresebné 

techniky.  

VY_52_INOVACE_Upr360 

Kresba figury 

 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámení studentů se 

základy kresby lidské figury a s jejími proporcemi. 

VY_52_INOVACE_Upr361 
Kresba figury 

Pracovní list pro studenty  -  opakování poznatků potřebných 

pro zvládnutí kresby lidské figury. 

VY_52_INOVACE_Upr362 
Teorie barev 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámení studentů se 

základy teorie barev, základním dělením barev.  

VY_52_INOVACE_Upr363 
Malířské techniky 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámení studentů se 

základním dělením malířských technik, charakteristikou malby 

temperou, olejem, akrylem, akvarelem. 

VY_52_INOVACE_Upr364 
Teorie barev Pracovní list pro studenty  -  opakování poznatků z teorie barev. 

VY_52_INOVACE_Upr365 
Prostorové výtvarné techniky 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámení studentů se 

základními technikami a materiály vhodnými pro prostorovou 

tvorbu. 

VY_52_INOVACE_Upr366 
Loutka 

Pomocí PowerPointové prezentace seznámit studenty se 

základním dělením loutek, jejich významem a možností využití 

v pedagogické praxi.  



 

VY_52_INOVACE_Upr367 
Prostorová tvorba 

Pracovní list pro studenty  -  opakování poznatků týkajících se 

prostorové tvorby se zaměřením na loutku, jakožto vhodnou 

didaktickou pomůcku v pedagogické praxi. 

VY_52_INOVACE_Upr368 

Výtvarné techniky a teorie 

barev 

Tajenka  -  opakování poznatků týkajících se výtvarných 

technik a teorie barev. 

 
 


