TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ZÁŘÍ – TŘÍDA SPORŤÁCI
1. Týden- KLUCI, HOLKY – SPĚCHÁME DO SPORTÍKOVY ŠKOLKY
 Přivítáme se s kamarády a zopakujeme si jejich jména pomocí básničky
 Rytmizace jmen „ Jak se jmenuješ?“
 Učíme se poznávat kamarády po hlase
 Rozvoj řeči - vyprávění zážitků z prázdnin
 Čtení příběhu Adámek a Evička
 PV - Čertovská honička
 VV - Kresba fixem „ kde jsem byl o prázdninách“
 HV - Muzikoterapie - Náladometr
2. Týden – TÁHNEM ZA JEDEN PROVAZ
 Hra – Hledáme stopy – Pravidla bezpečného pohybu v MŠ
 Dramatizace situačních scének – pravidla chování v MŠ
 PV- Hra na postřeh – Z domečku do domečku
 VV- Skupinová práce – vytvoříme si pravidla našeho společného soužití
 HV- Básnička – Kluk v červené košili
 9.9. Celodenní výlet do lanového centra
 Vyzkoušení základních fyzikálních zákonů v praxi
3. Týden – SPORTÍKOVU ŠKOLKU MÁME, ZA POHÁDKOU SE S NÍ DÁME
 Rozvoj fantazie při dramatizaci pohádky – Ošklivé káčátko
 Seznámení s emocemi (chování, výraz, gesta)
 Rozeznáváme dobro a zlo
 PV – Dráha opičí nás pravidelně rozcvičí
 VV – Modelujeme „emoce“- Jak vypadám když, …
 HV – Píseň Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
 16.9. Návštěva divadélka ve školce – Pohádka Tři Prasátka
4. Týden – CO VÍM O SVÉM TĚLE
 Jaké máme smysly?
 Hry – Poznávání hmatem
 Pokusy – Co je průhledné
 Jak se správně obléknout? Naučíme se vybrat oblečení pro každou situaci
 PV – Hry s koberečky – přelézání
 HV – Poslech hudby jako inspirace při malování
 VV – Vyrábíme vlastní hmatové pexeso z přírodnin
 29.9. – Návštěva v opeře

AKCE MĚSÍCE
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Táhneme za jeden provaz – Celodenní výlet do lanového centra

16.9. Z pohádky do pohádky – Loutkové divadélko v MŠ – Pohádka Tři Prasátka
29.9. Hurá do opery – Návštěva v Opeře

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ZÁŘÍ – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden- VÍTEJTE VE ŠKOLCE TRPASLÍCI
 Kdo je kdo? Učíme se jména,poznáváme nové kamarády
 Asociace – Moje značka
 Skupinové pohybové hry
 PV – Zvířátkové cvičení – učíme se skákat, chodit za sebou, chodit po čtyřech, …
 VV – Společná práce – Koláž – Moje rodina o prázdninách
 HV – Básnička – Vítání trpaslíků
2. Týden – SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ VE ŠKOLCE
 Jak se chováme k ostatním dětem, hračkám a učitelkám
 Procházíme školku – co se kde dělá a nedělá
 Kudy tudy – poznáváme okolí školky
 Poznávací hry na rozvoj pozornosti a paměťi
 PV- Tancujeme na „Večerníčka“
 VV- Skupinová práce – výroba pravidel ve školce
- Výroba veselých sluníček
3. Týden – Z POHÁDKY DO POHÁDKY
 Rozvoj fantazie při dramatizaci básničky – Kouzelník
 Seznámení s emocemi (chování, výraz, gesta)
 Opakování pravidel ve školce – Jaká pravidla máme doma?
 PV – Dráha opičí nás pravidelně rozcvičí
 VV – Výtvarné vyjádření vlastních emocí
 16.9. Návštěva divadélka ve školce – Pohádka Tři Prasátka
4. Týden – CO VÍM O SVÉM TĚLE
 Seznámení s knížkou – encyklopedií – Lidské tělo
 Každodenní hygiena
 Básnička – Mám dvě uši,…
 Co cítím, co slyším, co držím (ukázka zvuků, předmětů na omak, chutí, vůní)
 PV – Reakční hry – reakce na signál (zastavení hudby, ztišení hudby)
 HV – Píseň – Hlava, ramena,…
 VV – Vyrábíme své tělo – tvoříme z modelíny

AKCE MĚSÍCE

16.9. Z pohádky do pohádky – Loutkové divadélko v MŠ – Pohádka Tři Prasátka

