TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC KVĚTEN – TŘÍDA SPORŤÁCI


1. Týden– ČÍM POTĚŠÍM MAMINKU?
 Historie svátku matek
 Hra s písmenky – psaní jména maminky
 Co bych přál své mamince (vlastní sny)
 Učíme se vnímat pocity druhých
 Námětová hra na rodinu
 PV-Posilovací cvičení
 VV- Dárek a přáníčko ke dni matek
 HV- Básnička pro maminku
 7.5. Závody – Atletický trojboj MŠ Hostivař



2. Týden –POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY
 Seznámení s životem domácích zvířat
 Charakteristika zvířat - přirovnávání
 Hledání stejných párů obrázků zvířat
 Určování zvířecích stop
 Poslech krátkého příběhů – dotváření různých konců příběhu
 PV – Hra „ Kolik je zvířátek?“
 HV – Písně o zvířátkách – využití orffových nástrojů
 VV – Artefiletika „ Zvířátko, které mám rád“
 14.5. Společné focení



3. Týden –LÉTO UŽ JE TU!
 Charakteristické znaky jara
 Vyhledávání letních obrázků v dětských časopisech
 Popisování a dokreslování tematických obrázků
 Hledání rozmanitých květů v přírodě
 PV – Pohybová hra „ Na motýly“
 VV – Skupinová práce „ Květinoví skřítci“
 HV – Hra s písničkou – Včelka
 18.5. Hurá do Opery – Čert a Káča



4. Týden – LIDSKÉ TĚLO A JEHO ZÁHADY
 Učíme se pojmenovávat části lidského těla
 Práce s knihou – encyklopedie, atlas těla
 Pokusy a objevy – vážíme se a měříme
 Manipulační hra „ skládáme postavu“
 Přísloví, zmiňující se o zdraví
 PV – Cvičíme jógu
 VV – Ateliér – malování postavy
 HV – Dramatická hra „ Každá ručka má prstíčky“

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC KVĚTEN – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden – Maminku máme každý rád, pusinku na svátek musíme dát
 Zamyslíme se nad tím, co vše pro nás maminka dělá
 Rodina - jací členové do rodiny patří, jak se k nim chováme
 Povíme si význam svátku - Den matek
 Básnička - Jsem rodičů mazlíček
 DV- Zahrajeme si na maminku
 PV - Hra - Záchranná náruč
 HV – Mámo, táto v komoře je myš
 VV - Tajný dáreček pro maminku
 7.5. Závody – Atletický trojboj MŠ Hostivař

2. Týden – Máme doma zvířátka, pejska, kočku ,nebo kuřátka
 Ukážeme si zvířata domácí, divoká a pojmenujeme jejich mláďata
 Jaká zvířátka můžeme najít na statku, zahradě, nebo doma?
 Vydáme se na výlet do lesa a budeme pozorovat zvířata
 Povíme si, jaký užitek zvířátka přináší člověku (péče o zvířata)
 Básnička - Zvířátka
 HV - Máme rádi zvířata
 PV – Hra- Hledám svou maminku
 VV – Tvoříme zvířátka z ruliček
 14.5. Společné focení

3. Týden – Přichází léto
 Jaké počasí nastává v létě? Jak vypadá příroda,rostliny…
 Povíme si, jaké ovoce zraje v létě (jahody,třešně…)
 Řekneme si, jak vypadá bouřka a její nástrahy
 Aktivity, které se dají dělat v létě? ( plavání, opalování..)
 PV – Hra- Na mouchy
 HV – Sluníčko, sluníčko
 VV – Vyrábíme slunečnice
4. Týden – Poznáváme části těla, s obrázky to není věda
 Uvědomujeme si vlastní tělo, pojmenováváme jeho části
 Jak to vypadá uvnitř našeho těla? Jaké máme orgány?
 Povíme si jaké máme smysly a kdy který smysl používáme
 Když je tělo v nesnázi, kdo mu pomáhá (doktor,zd.sestra,záchranář..)
 PV – Učíme se skákat panáka
 HV – Básnička - Takhle cvičí
 VV – Tvoříme lidské tělo

