
Příloha k vyhodnocení projektu 
 

PROJEKT „PLZEŇ – MOJE MĚSTO“ 

(vyhodnocení projektu) 

 
 

Projekt byl realizován v období září 2015 – prosinec 2015ve třídě nejstarších dětí. 

Po úvodním seznámením se s tématem města jsme zjistili, co všechno už děti znají a co 

dalšího je zajímá. Společně jsme si upřesnili představy o tom, co to vlastně takové město je, 

co o něm víme a co bychom znát určitě měli. Téma děti velmi zajímalo, protože jim bylo 

blízké a vycházelo z reálného života, reálných situací, ale skýtalo i nové zajímavé pohledy, 

které dětem zatím zůstávaly skryty. Velmi se osvědčila spolupráce s rodiči, které se podařilo 

vtáhnout do života třídy pomocí části „pošta ve městě“ a také díky zveřejňování dětských 

prací ve veřejně dostupných prostorách školy. Naše město si tak mohli prohlédnout nejen děti 

a rodiče z naší školy, ale i všichni 

příchozí. Velkým přínosem bylo 

i rozšíření množství stavebnic (včetně 

Polikarpovy stavebnice), protože 

předškoláci velmi rádi kombinují, 

konstruují, sestavují a upravují prostor 

herny ke svým spontánním hrám. 

Podařilo se spojit dané cíle projektu  a 

dokonce i rozšířit projekt o některé 

činnosti a aktivity, které vzešly ze zájmu 

a nápadů dětí. V prosinci jsme končili 

projekt částí „Čas ve městě“ a v lednu 

navazujeme tématickou částí „Zima ve 

městě“.  
 
 

Při realizaci projektu byly dokoupeny dvě sestavy Polikarpovy stavebnice. Děti je 

postupně proměňovaly různé součásti města - různé objekty staveb, silniční dopravní 

prostředky, stavby lodí, divadla, překážkové dráhy pro cestu přes „nástrahy“ města. 
 

 

V čem je Polikarpova stavebnice 

jedinečná:  

 Velká variabilita možností 

práce s jejími součástmi 

 Všechny sestavy jsou 

vzájemně kompatibilní a je 

možnost v budoucnu ji ještě 

doplňovat dalšími druhy 

stavebnic, jejichž díly jsou 

s ní též kompatibilní (Vira, 

Viráda) 

 Obsahem sestav jsou 

prostorová tělesa – děti 

s nimi manipulují, přirozeně 

se setkávají se základními 

matematickými pojmy 

 Rozvíjí schopnosti i dovednosti dětí v různých oblastech (viz. cíle) 



 Možnost zapojení se celé třídy a podpora spolupráce a pracovních návyků dětí 

 Odpovídá vývojovým 

možnostem, ale i potřebám 

dětí předškolního věku 

 Motivuje děti k rozvoji 

fantazie a hledání různých 

možností řešení problémů   

 Má dlouhou dobu životnosti, 

je odolná a zároveň se 

s jejími díly dobře 

manipuluje 

 Je celodřevěná (zaměření 

školy na ekologickou 

výchovu)  

 Je skladná, v herně může být 

dětem stále přístupná 

a využitelná kdykoliv 
 

 

Cíle:   

 Rozvoj konstrukčních, kombinačních, pracovních dovedností 

 Rozvoj prostorové představivosti 

 Rozvoj hrubé i jemné motoriky (práce s velkými díly, ale i se spojovacími kolíky) 

 Rozvoj matematických představ 

 Utváření a upevňování pracovních návyků dětí – trpělivost, dodržování bezpečnosti 

a pracovních postupů, odhad svých sil a hledání řešení 

 Rozvoj prosociálního chování dětí – spolupráce, koordinace, komunikační dovednosti 

 Motivovaná manipulace s předměty 

 Rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení a řešení problémů (dotváření základu stavby 

dalšími materiály, stavebnicemi, doplňky) 
 

 
 

Splnili jsme tyto očekávané výstupy: 

 Zvládat zadané pracovní 

úkoly a dodržovat při nich 

pravidla bezpečnosti 

 Respektovat předem 

vyjasněná pravidla, 

organizovat hru 

 Spolupracovat s ostatními 

 Domluvit se na společném 

řešení, respektovat rozdílné 

vlastnosti, schopnosti 

a dovednosti dětí 

 Orientovat se bezpečně 

ve známém prostředí 

 

 


