TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ÚNOR – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden – OBJEVUJEME PRAVĚK
 Co je to pravěk? Jak vypadali pravěcí lidé, jejich oděv, kde žili?
 Povíme si o zvířatech z dávných dob ( dinosauři, mamuti..)
 Jeskyně jako pravěké obydlí, lov zvěře, pravěké nástroje, příprava pokrmů
 DV - Hrajeme si na pračlověka
 PV - Hra- Ruka, noha, hlava
 HV – Básnička pračlověk
 VV - Modelování pravěkých nástrojů
2. Týden – ANTICKÉ OMYLPIJSKÉ HRY
 Co jsou to OH? Povíme si o historii a významu OH
 Disciplíny OH v Antice ( hod diskem, skok do dálky, běh, hod oštěpem…)
 Pravidla OH a zásada fair play (soutěžili pouze muži, nahota během zápasů…)
 Význam vzniku soch na počest vítěze ( význam soch panovníků, vítězů…)
 HV - Píseň - Sport, sport, sportujeme
 PV – Hra na siláka
 VV – Vyrábíme Olympijský oheň
 12.2. Závody v atletickém trojboji mezi školkami
3. Týden – MASOPUSTNÍ REJ MASEK
 Co je to Masopust? Historie, význam tohoto svátku, tradice
 Poznáme pokrmy, které nemohly při tomto svátku chybět, co předcházelo půstu
 Vysvětlíme si, co je to maškarní průvod, karneval, ukázky masek
 Pohádka - Barborka a karneval
 Básnička - Karneval
 PV – Hry s balónkem - Skok s balónkem mezi nohama, chyť svůj balónek…
 HV – To je zlaté posvícení
 VV – Výroba masek na karneval
 17.2. Masopustní karneval ve školce

4. Týden – NA KAŽDÝ SPORT, OBLÉKÁ SE JINÝ ÚBOR
 Jak OH probíhají? ( zahajovací ceremoniál, průběh soutěže, rozdávání medailí)
 Novodobé soutěžní disciplíny ( ukázky sportů a úborů)
 Seznámení s letními i zimními OH, symboly OH ( vlajka, hymna... )
 Pohádka - Olympijské naděje
 PV – Hry v družstvech - Držte míč na svém území, přetahování …
 HV – Píseň - Olympiáda zvířátek
 VV – Malujeme disciplíny a vlajku Olympijských her

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ÚNOR – TŘÍDA SPORŤÁCI


1. Týden–CESTA DO PRAVĚKU
 Dozvíme se informace z doby dávné a tajuplné
 Kdo byli mamuti si přečteme a ukážeme v encyklopedii
 Seznámení se základními pojmy a názvy mamutů
 Vysvětlení elementárních časových pojmů
 Zahrajeme si na paleontology
 PV- Hra na zamrzlé vajíčko
 VV- Výroba mamutů
 HV- Pohybová básnička – Sloní tlapy
 4.2. Výlet na výstavu Giganti – kde nahlédneme do historie prehistorických gigantů



2. Týden –VÝPRAVA DO OBDOBÍ ANTIKY
 Historie olympijských her
 Čtení z knihy „Staré řecké báje a pověsti“
 Povídání o antické mytologii
 Sportovní disciplíny na olympijských hrách
 Uspořádání „pravé“ antické olympiády
 PV – Sporty v době Antiky
 HV – Olympijská hymna
 VV – Starověké Řecko a Řím – společná koláž
 12.2. Závody v atletickém trojboji mezi školkami



3. Týden –MASOPUSTNÍ VESELÍ, ZAČNE RÁNO V PONDĚLÍ
 Tradice masopustu
 Povíme si o řemeslech, které už nevidíme
 Tradiční masopustní jídlo, oděvy a tance
 Ukázky z masopustního karnevalu
 Připravíme program na karneval, vyzdobíme třídu
 PV – Masopustní hry – tanec masek
 VV – Výroba škrabošek
 HV – Říkanka „ Kašpárek“
 17.2. Masopustní karneval ve školce



4. Týden –NOVODOBÁ OLYMPIÁDA
 Co je to olympiáda
 Společně zapálíme olympijský oheň, vztyčíme vlajku za zvuku olympijské hymny
 Vytvoříme si povědomí o existenci jiných zemí, jiných národů
 Příprava Školkové olympiády
 PV – překážková trať
 VV – Já krasobruslař – práce s inkoustem
 HV – Básnička „ Sportovní hry“

