PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN
1. Týden- Všechny děti slaví a život nás baví
 Povíme si o svátku dětí na celém světě
 Procestujeme Zemi křížem krážem - práce s mapou a glóbusem
 Poznávání různých států, míst, lidí jiných národností a ras
 Týmový projekt – jak žijí lidé v jiných státech( tradiční jídla, oděv, lidová slovesnost, tance,
pohádky)
 Vyrábíme a darujeme si obrázky, které jsme pro své kamarády sami vyrobili
Vv–„Jak si děti hrají na celém světě“
Hv- Dovádivé básničky pro kluky a holčičky (poslech a rytmizace básniček)
Ph-„ Míček na cestě“ poznáváme části těla pomocí masážního míčku, koordinace ruky a oka
2. Týden – Máme rádi zvířata, holá i ta chlupatá
 Pozorování co je kolem nás? (vypravíme se za zvířátky na statek, do lesa, k rybníku, na
zahradu,…)
 Poznávání a zařazování zvířat a jejich mláďat
 Slepá bába – rozeznávání zvířat podle zvuku
 Rozvoj fantazie - popletené zvířecí pohádky
 Rozvoj komunikativních a řečových dovedností
Vv- Koláž z papíru (vystřihování a trhání, rozvoj jemné motoriky)
Hv- Říkanky o zvířátkách (zajíček, žába a myška, krtek atd.)
Ph- Cviky dětské jógy „ jedeme do ZOO“
3. Týden – Těšíme se na prázdniny
 Jak se chovat bezpečně o prázdninách - na silnicích, u vody, v lese, na výletě
 Dovolená v zahraničí (co to je, jak se tam dostat, jiná „nebezpečí“)
 Vytváříme prázdninová pravidla
 Dopravní prostředky (jak se dostat „za babičkou“?)
 Společný slib – po prázdninách se sejdeme a budeme se těšit na staré i nové kamarády
Vv- Pozorování a malování v přírodě
Ph- Hrátky s dechem (voníme ke květinkám, foukáme do peříčka, vánek- vítr- vichřice)
Hv- Dramatizace příběhu „ Honzíkova cesta“
4. Týden – Loučíme se s předškoláky
 Zopakujeme si, co jsme se již ve školním roce naučili
 Ve třídě se s našimi předškoláky rozloučíme jednotlivě v ranním kruhu – kamarádi si pro ně
připraví dáreček, báseň, píseň nebo scénku a
 Předškoláci nám poví, na co se těší, na co se netěší, zda mají obavy
 Předáváme dárečky na rozloučenou od kamarádů
 Slavnostní oslava na zahradě (pokud počasí dovolí), rozloučení s předškoláky společně
s rodiči s programem „ pasováním na školáky“ a dárkem a přáním mnoha úspěchů ve škole
Vv- Vyrábíme dárečky pro předškoláky
Hv- Hudební scénka
Ph- Hra „kolébka“ cvičení na udržení rovnováhy

