TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ČERVEN – TŘÍDA SPORŤÁCI


1. Týden– VŠECHNY DĚTI SLAVÍ
 Den dětí – svátek dětí na celém světě
 Pohádky jiných národů
 Prohlížení encyklopedií „různé děti na celém světě“
 Povídání o kamarádech
 Pohádkové soutěže
 PV- hra – Na barevné domečky
 VV- hlavičky dětí – malba obličeje
 HV- básnička s pohybem – Velké kolo uděláme

-

2. Týden –KDE MÁ DOMOV ZVÍŘÁTKO?
 O významu ZOO podle knih a obrázků
 Diskuse o zvířátkách žijících v ZOO
 Hádanky o zvířátkách
 Pracovní listy „ části těla zvířat ze ZOO“
 PV – opičí dráha přes překážky
 HV – píseň a taneček „ Máme rádi zvířata
 VV – modelování zvířátek
8. 6. – Oslava dne dětí s překvapením
11. 6. – Zájezd do ZOO



3. Týden – CESTA DO VESMÍRU
 Co je vesmír, sluneční soustava, souhvězdí
 Poznáváme zvenčí naši planetu Zemi
 Prohlížení knížek s vesmírnou tématikou
 Stavba rakety z PET víček
 Grafomotorické cvičení „ rotace měsíce kolem planety země
 PV – let na měsíc – cviky na udržení rovnováhy
 VV – práce s barvami a pískem – povrch měsíce
 HV – báseň – Meteory
17. 6. – Výlet do Štefánikovy hvězdárny – s programem Astrohrátky



4. Týden –ODPLOUVÁME NA PIRÁTSKÉ LODI
 Loučení s předškoláky
 Co budeme dělat o prázdninách, kam jedeme na dovolenou
 Poučení o bezpečném chování o prázdninách
 Námětové hry – cestování, dopravní prostředky, rodina
 PV – pohybové hry dle námětu dětí
 VV – výroba pirátské lodi
 HV – taneček s písničkou „Prázdninová“
22. 6. – Pasování předškoláků

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ČERVEN – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden – BEZPEČNOST MUSÍŠ ZNÁT, POTOM SE NEBUDEŠ NA SILNICI BÁT
 Bezpečné chování na silnici
 Naučíme se základní dopravní značky
 Budeme trénovat - pozornost, rozhodnost, reakce na signály
 Správné chování v dopravních prostředcích
 PV - Hra – Co to slyším?
 HV – Píseň - Auta
 VV - Výroba dopravních značek
2. Týden – VYDÁME SE ZA EXOTICKÝMI ZVÍŘÁTY
 Jaká zvířata můžeme vidět v ZOO?
 Povíme si rozdíly mezi domácími a exotickými zvířaty
 Jak vypadají, čím se živí a jaké mají přirozené prostředí exotická zvířata?
 Prohlížení encyklopedie s obrázky exotických zvířat
 HV - Básnička – Had leze z díry
 PV – Hra – Závody krokodýlů
 VV – Malujeme zvířecí obrázky
8. 6. – Oslava dne dětí s překvapením
11. 6. – Zájezd do ZOO

3. Týden – OBJEVUJEME ZÁHADY VESMÍRU
 Ukážeme si obrázky večerní oblohy a pojmenujeme hvězdy
 Seznámení s pojmy dalekohled, hvězdárna, úplněk
 Jak vypadá vesmír a planety
 Dozvíme se kdo je kosmonaut a jak vypadá raketa
 PV – Hra na nekonečno
 HV – Básnička- Sbírání hvězdiček
 VV – Tvoříme vesmír
17. 6. – Výlet do Štefánikovy hvězdárny – s programem Astrohrátky

4. Týden – PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ
 Kam pojedu o prázdninách s rodiči
 Povíme si, co je to škola a jak to v ní funguje
 Dozvíme se, co nesmí školákovi chybět a co musí znát
 PV – Hra- Židličkovaná
 HV – Píseň – Když jsi mezi kamarády
 VV – Koláž fotek ve tvaru srdce
22. 6. – Pasování předškoláků – Ukončení školního roku

