
 

 

Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace 
IČ: 70 285 748, tel.: 543245271 

 

naše mateřská škola je zapojena do projektu ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 
 

 
 
          Projekt s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se 
zaměřuje na nejmladší generaci-na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti 
osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj 
pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.  
V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to 
díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. 
 
Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho 
rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční 
aktivity. 
 
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek 
v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové 
dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který  
v naší republice máme. 

 
Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: 
1) Přirozená cvičení 
2) Obratnost 
3) Dovednosti s míčem 
4) Rozvíjení poznání 
5) Netradiční činnosti 
 
První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u 
dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak 
koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. 
 
Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi 
cvičením či po něm. 
 
Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na 
podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost 
uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve 
městě. 


