
Programy pro MŠ a ZŠ 
v multisenzorickém prostředí

zážitkové, relaxační, rozvíjející
Nabízíme tematické programy zaměřené na aktivizaci

smyslů v multisenzorickém prostředí Snoezelen. Zážitkově-
vzdělávací formou provedeme děti speciálně upraveným

prostředím, které podporuje komunikaci, otevřenost,
spolupráci ve skupině, sdílení a tvořivost.

Programy jsou vytvořeny v souladu s RVP.

Podmořský svět
 
 

Exotická Afrika
 

Tajemství lesa
 

Vesmírné dobrodužštví

Motýlí příběh



Podmořský svět
Ponořte se do podmořského světa, vyzkoušejte si chůzi po

mořském dni, pomozte mořské panně najít perly z náhrdelníku
a vylovte ztracené mušličky. Poznejte druhy vody jako správní

námořníci, vydejte se na plavbu klidným i rozbouřeným mořem
a nažeňte ryby zpátky do hejna.

Obsahově je možné program začlenit do výuky podle RVP

Vzdělávací oblast
Biologická / Dítě a tělo

Psychologická / Dítě a jeho psychika 
Interpersonální / Dítě a ten druhý

Environmentální / Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíl
Rozvoj a užívání všech smyslů
Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 
i jemné motoriky
Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
Rozvoj kooperativních dovedností
Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, respektu, přizpůsobivosti apod.)
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání,porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování)
Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemi
Rozvoj schopnosti sebeovládání
 
 



Tajemství lesa
Prozkoumejte taje hlubokého lesa. 

Poznáte zvuky a stopy rozličných zvířat? Pomozte pilným včelkám
přenést pyl z kytiček, a tím si vyzkoušejte svou jemnou motoriku.

Včelky se vám sladce odmění.  Přejděte přes lesní potůček, vyčistěte
studánku od nepořádku, který do ní nepatří a odpad správně

roztřiďte. Žlutá? Plast? 

Dílčí vzdělávací cíl
Rozvoj a užívání všech smyslů
Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 
i jemné motoriky
Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání,porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování)
Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu
k němu
Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit 
a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemi
 

Vzdělávací oblast
Biologická / Dítě a tělo

Psychologická / Dítě a jeho psychika 
Interpersonální / Dítě a ten druhý

Environmentální / Dítě a svět
 

 
 

Obsahově je možné program začlenit do výuky podle RVP



Exotická Afrika
Vydejte se na dobrodružnou cestuza poznáváním Afrického

kontinentu. Poznejte exotická zvířata podle jejich stopi srsti, najděte
ztracený poklad vůdce kmene a vyzkoušejte si africký způsob nošení

nádob členitým terénem. Rozpoznejte ovoce rostoucí u nás nebo
v teplých krajích a zúčastněte se domorodého tance.

Dílčí vzdělávací cíl
Rozvoj a užívání všech smyslů
Uvědomění si vlastního těla
Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování)
Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních a neverbálních) a kultivovaného projevu
Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj
zájmu o učení
Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
Poznávání jiných kultur
 
 

Vzdělávací oblast
Biologická / Dítě a tělo

Psychologická / Dítě a jeho psychika 
Sociálně-kulturní/ Dítě a společnost

Environmentální / Dítě a svět

Obsahově je možné program začlenit do výuky podle RVP



Vesmírné dobrodružství
Proleťte se vesmírem a zažijte, jaké

to je být kosmonautem. Poznejte, co skrývá černá díra, najděte
ztracené hvězdičky a zbystřete chuťové buňky svačinkou

 pro kosmonauty. Vyzkoušejte si stav beztíže, objevte planety sluneční
soustavy a koukněte se na rozličné tvary, které tvoří hvězdný prach.

Vzdělávací oblast
Biologická / Dítě a tělo

Psychologická / Dítě a jeho psychika 
Sociálně-kulturní/ Dítě a společnost

Environmentální / Dítě a svět
 

 
 

Dílčí vzdělávací cíl
Rozvoj a užívání všech smyslů
Uvědomění si vlastního těla
Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,
vyjadřování)
Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních a neverbálních) a  kultivovaného projevu
Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti
a fantazie
Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit

 

Obsahově je možné program začlenit do výuky podle RVP



Motýlí příběh
Nalaďte se na kouzelný svět motýlů. Poznejte, co motýli jedí, co jim

naopak nechutná a jak si potravu obstarávají. 
Přivoňte si ke květinám, na které motýli rádi létají. 

Zažijte celý cyklus života motýla, fázi vajíčka, housenky
i vylíhnutí v krásného dospělého motýla.

Obsahově je možné program začlenit do výuky podle RVP

Vzdělávací oblast
Biologická / Dítě a tělo

Psychologická / Dítě a jeho psychika 
Sociálně-kulturní/ Dítě a společnost

Environmentální / Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíl
Rozvoj a užívání všech smyslů
Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 
i jemné motoriky
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování)
Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních a neverbálních) a  kultivovaného projevu
Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
o učení
Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, planetou Zemi

 



www.snoezelenolomouc.cz
www.facebook.com/snoezelen.olomouc

Programy jsou určeny pro 4 – 15 dětí. 
V případě větší skupiny je potřeba ji rozdělit 

a domluvit po sobě navazující programy. 
Skupinka si může čas zkrátit v parku, 

Městské knihovně Olomouc 
či Vlastivědném muzeu, 

které jsou od našeho centra nedaleko.
 

Doba trvání programu: 60 minut
 

Cena: 65Kč/dítě, 55Kč/dítě se ZTP 
vyučující/doprovod zdarma

Programy je možné hradit z projektu Šablony II MŠMT.
 

Rezervace předem na 
734 549 248

nebo
info@snoezelenolomouc.cz

 
Snoezelen Olomouc se nachází v centru města, 

na adrese Mariánská 7
(naproti Svatováclavskému pivovaru,

v blízkosti tramvajové zastávky Náměstí republiky).
 

Centrum je plně bezbariérové.


