TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC BŘEZEN – TŘÍDA SPORŤÁCI








1. Týden– KDE A JAK CHCEME ŽÍT
 Jak se staráme o přírodu kolem nás?
 Povíme si o významu lesa
 Využijeme přírodniny k rozvoji naší fantazie a tvořivosti
 Jak šetříme energii, vodu, materiál….
 PV- Hra „ Pořádníček“
 VV- Obrázky z víček od PET lahví
 HV- Píseň „ Chválím Tě Země má“ Svěrák - Uhlíř
2. Týden –RECYKLACE
RECYKLACE NENÍ ŽÁDNÁ LEGRACE
 Základy ekologického chování – co patří a nepatří do lesa
 Jak správně třídit odpad
 Symbolika barev a kontejnerů
 Seznámení se s různorodým odpadovým materiálem i věcmi určenými k likvidaci
 Výprava na jarní úklid lesa
 PV – Překážkový běh v lese
 HV – Básnička „ Nepořádek, nepořádek“
 VV – Recyklace
ecyklace papíru a výrobky z něj
3. Týden – VOLÁME TĚ SLUNÍČKO, ZAHŘEJEŠ NÁS MALIČKO!
 Přiblížíme si charakteristické znaky jara
 Připomeneme si některé tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy
 Povšimneme si změn počasí v souvislosti s roční dobou
 Ukážeme si jaro na obrázcích pana Lady
 PV – Hra „ Jaro“ s prvky jógy
 VV – Výroba babice Zimice
 HV – Písnička „ Jaro dělá pokusy“
4. Týden –ŘEMESLA
ŘEMESLA A POVOLÁNÍ
 Kde pracují naši rodiče, jak vypadá jejich práce
 Čím bych chtěl být, až budu velký
 Nápodoba různých profesí - pantomima
 Práce s obrazovým materiálem
 PV – Cvičení na CD Elce, pelce – nápodoba profesí
 VV – Výroba hodin z přírodních materiálů
 HV – Báseň „ Hodinář“

5. Týden - VELIKONOCE
 Velikonoční
elikonoční zvyky, tradice a jejich symboly
 Hádanky a lidové pranostiky
 Seznámíme se s prvními jarními květinami
 Společné zdobení interiéru školky
 PV – Závodivá hra „ Z hnízda do hnízda“
 VV – Velikonoční hnízda
 HV – Velikonoční koledy

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC BŘEZEN – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CHRÁNÍME A VŠE SE O TOM DOZVÍME
 Co to znamená životní prostředí a ekologie?
 Jak můžeme chránit přírodu každý den ( šetření materiálů, neplýtváme vodou..)
 Jaké nás obklopují materiály a jak s nimi pracovat? ( skolo, papír, plast..)
 Poznáváme nové pojmy ( recyklace, třídění odpadů, bioodpad…)
 PV - Štafetový třídící běh - ,,Kam-tam“
 HV – Voda,voděnka
 VV - Výroba barevných kontejnerů
2. Týden – ŠKOLKU I LES VYČISTÍME, ODPADKŮ SE NEBOJÍME
 Poznáváme důležitost třídění odpadků. Co je to skládka?
 Týden barevných triček - Poznáváme význam barev kontejnerů
 Jarní úklid školky, okolí školy a lesa (ukázka černé skladky)
 Motivační pohádka O Honzovi o recyklaci odpadů
 Hry na téma - Co do lesa nepatří?
 HV - Básnička - Recyklace
 PV – Hry s barevnými víčky
 VV – Koláž- Co na obrázek nepatří
3. Týden – PŘÍCHOD SLUNCE, PŘÍCHOD JARA
 Jak vypadá jaro? Jaké máme na jaře počasí? Prohlížení obrázků ročních období
 Jak se jmenují mláďata zvířátek? Která zvířátka se k nám vracejí zpět, když není zima?
 Pozorování změn v přírodě - jaké květiny rostou na jaře? Co je to pupen?
 Básnička - Vítání jara
 PV – Pohybová hra - Slunce, voda, blesk
 HV – Jarní písnička
 VV – Vyrábíme jarní stromy
4. Týden – TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
 Jaká byla dříve řemesla? Ukázka obrázků v encyklopedii
 Jaké povolání mají naši rodiče? Proč dospělí musí pracovat?
 Seznámení s častými i méně častými povoláními ( kuchař, voják, malíř. ..)
 Hádanky na téma povolání
 PV – Hra - Stojí, stojí strom
 HV –Píseň - Dělání
 VV – Koláž - Město plné povolání
5. Týden – VELIKONOCE JSOU PLNÉ LEGRACE
 Co jsou to Velikonoce? Historie Velikonoc a význam tohoto svátku
 Jaké známe velikonoční tradice? ( pletení pomlázky, barvení velikonočních kraslic..)
 Každá země má jiné zvyky a tradice - Jak vypadají Velikonoce v jiných zemích
 Pokus s vajíčkem - přírodně vytvořené stříbrné vejce
 PV - Velikonoční hry - Zaječí pelíšky, vajíčka se kutálejí..
 HV – Básnička- Koledníci
 VV - Velikonoční ozdoba

