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VĚCNÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

OD DVOU DO TŘÍ LET

 Třídy, ve kterých probíhá vzdělávání dvouletých dětí, 

jsou vybaveny dostatečným množstvím podnětných 

a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté 

děti.



HRAČKY PRO DVOULETÉ DĚTI





TŘÍDY JSOU VYBAVENY ŠKOLNÍM NÁBYTKEM, 

KTERÝ ZOHLEDŇUJE MENŠÍ TĚLESNOU VÝŠKU

DVOULETÝCH DĚTÍ



ŽIVOTOSPRÁVA DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

Dle aktuální potřeby je zajištěna organizace dne, 

která respektuje potřeby dětí:

 zejména pravidelnost

 dostatek času na realizaci činností

 úprava času stravování

 dostatečný odpočinek

 rituály 



SVAČINA, OBĚD



POHYBOVÉ DOVEDNOSTI

 V pohybových aktivitách je dítě méně obratné.

 Motorický vývoj dětí je spojen s potřebou aktivity, 

projevující se především pohybem – během, 

poskakováním, lezením, prolézáním apod.

 Denní režim dětí je proto uzpůsoben tak, aby 

umožňoval rozvoj pohybových dovedností dětí. 



POHYBOVÉ AKTIVITY



ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

PŘI POBYTU VENKU



PODPORA ROZVOJE POZNÁVACÍCH PROCESŮ

 Dvouleté děti potřebují poznávat svět, který je 

obklopuje a chtějí se v něm zorientovat. Učitelka 

musí promýšlet, které podněty dítě potřebuje, 

aby ho nepřesytily a ani nenudily ale zároveň, 

aby pro něj byly podněty srozumitelné a děti se 

jich nebály. 



VOLNÁ HRA, EXPERIMENTOVÁNÍ



Obsah vzdělávání dvouletých dětí 



ROZUMOVÝ ROZVOJ



VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

A PŘÍRODNIN PŘI HRÁCH



POZNÁVÁNÍ A EXPERIMENTOVÁNÍ



ROZVOJ VNÍMÁNÍ

 Prohlížení 

obrázkových knih, 

vysvětlování činností, 

povzbuzování k 

samostatnému 

prohlížení se slovním 

projevem. 



VÝTVARNÉ ČINNOSTI

 Rozvíjení estetického cítění dětí. 

 Seznamování dětí s výtvarným materiálem.



PODNĚCOVÁNÍ DĚTSKÉ FANTAZIE

EXPERIMENTOVÁNÍM S RŮZNÝMI PŘEDMĚTY

A MATERIÁLY



VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI



HUDEBNÍ ČINNOSTI

 Podněcování dětí ke 

zpěvu jednoduchých 

písní spolu s 

rytmickým pohybem, 

či tleskáním, 

vytváření smyslu pro 

rytmus v reakci na 

zvukové podněty. 



 Adaptace dětí na pobyt v mateřské škole je 

postupná. 

 Zajistíme dětem dostatek času na všechny 

aktivity, zejména na převlékání a stravování. 

PSYCHOSOMATICKÉ PODMÍNKY DĚTÍ

OD DVOU DO TŘÍ LET




