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1. Týden– PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI
 Přivítání, poznávání, co je v MŠ nového
 Rozvíjení vyjadřování metodou popisu
 Vyprávění-práce s obrázky, fotografie a suvenýry z prázdnin
 Třídění obrázků – patří X nepatří
 Grafomotorické cvičení VLNKY
 PV- Pohybová hra NA OSPALÉHO KRÁLE, NA MÍSTA
 VV- Kreslení křídou – MOJE PRÁZDNINY
 HV- Nacvičování písně – ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME
2. Týden –KAMARÁD, TO JE TEN KOHO MÁM RÁD
 Spoluvytvoření pravidel společného soužití, bezpečnosti a chování
 hry s kouzelnými slůvky – DĚKUJI, PROSÍM
 Slovní projev, dokončení započatého příběhu
 Gymnastika mluvidel – posíláme pusinku, olízneme rty, zuby
 PV – Hry s míčkem – spolupráce ve skupině
 HV – Říkanka – Posadí se hodná holka
 VV – Vytvoření pravidel společného soužití
3. Týden –MŮJ DOMOV, DŮM A DOMEČEK
 Motivační rozhovor na téma „ Můj domov“
 Dramatizace – navození situace „ztratil jsem se“ a správná reakce
 Hra „Kdo to je?“ poznávání podle popisu
 PV – Hádanky – předvádění situací (kdo co doma dělá) pohybem
 VV – Přenos reality do obrazu „ Cesty, po kterých chodíte“
 HV – Básnička „Doma“ od Jiřího Žáčka
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4. Týden –TO JSEM JÁ – ROSTU, SÍLÍM
 Vciťování se do různých situací a umět je slovně popsat
 Realizace vlastní představy – co bych se chtěl naučit
 Hrátky s antonymy – veselý X smutný, rozzlobený X usměvavý a následné pantomimické
vyjádření nálad
 Práce s obrázky, užívání protikladů (jaký jsem)
 PV – Pohybové hry (Na velitele)
 VV – Výtvarné vyjádření kresbou – Čím mohu být užitečný
 HV – Básnička „ Kdo jsem“
5. Týden – ŠETŘÍME HRAČKY – POMÁHÁME KAMARÁDŮM
- Hry s obrázky – rozlišování a popis situací, co je správné X co je špatné
- Dramatizace O kočičákovi, který kamarádům vše boural a ničil – jak se zachováme
- Poslech – Proč jednou hračky dětem ve školce utekly
- PV – Hra magnet – procvičování spolupráce ve skupině
- VV – Můj kamarád – obkreslování těla a jeho dokreslování dle fantazie
- HV – Říkanky se vzájemnými dotyky, nasloucháním zvukům těla – tlukot srdíčka

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ZÁŘÍ – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden – Vítáme nové kamarády
 Učíme se jména nových kamarádů
 Seznámení s novými kamarády a paní učitelkou
 Povíme si, co jsme dělali o prázdninách
 PV- Hra – Velké kolo uděláme
 HV – Básnička - Kamarád
 VV –Malujeme prázdninová dobrodružství
2. Týden – Jak se chovat ve školce nevíme, nyní se to dozvíme
 Správné chování v prostorách MŠ ( koupelna, jídelna, třída…)
 Určování správného a špatného chování podle obrázků
 Malba zástupných symbolů pravidel
 Hry na navazování vztahů s novými kamarády
 HV –Píseň - Nechoď tam
 PV – Pantomima – špatné a dobré chování
 VV – Tvoříme třídní pravidla
3. Týden – Už vím kde mám botičky a kde si utřít ručičky
 Orientace ve školce, doma a v okolí
 Upevňování návyků a zásad správného chování
 Stezka po školce – kde se co nachází
 PV – Hra – Míček na cestě
 HV – Básnička – Levá, pravá
 VV – Malujeme své značky ve školce
17.9. Divadýlko ve školce „ Ezopovy bajky“
4. Týden – Upevňování pravidel sebeobsluhy a základní hygienické návyky
 Jak to jde za sebou? Pravidla a zásady osobní hygieny
 Učíme se být samostatní – oblékání, pořádek ve svých věcech…
 Zásady správného stolování a chování u stolečku
 Rytmizace písní na Orffovy nástroje
 PV – Hledáme své oblečení
 HV –Básnička – To jsou prsty
 VV –Výroba usměvavých a smutných zoubků
5. Týden – Šetříme hračky a pomáháme kamarádům
 Jak se chováme k hračkám doma i ve školce
 Učíme se pomáhat mladším i starším kamarádům
 Hračky si navzájem půjčujeme, nehádáme se
 PV- Hra – Najdi svého kamaráda
 HV – Píseň - Cib, cib, cibulenka
 VV–Kreslíme své kamarády

