TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC LISTOPAD – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden – Nos, uši, ruce i očka, bystré máme jako kočka
 Učíme se vnímat všemi smysly – uvědomujeme si vlastní tělo
 Krabice s látkami – rozvoj zraku a hmatu
 Co to jím? Poznáváme exotické ovoce
 Hrátky s dechem – vůně, foukání do peříčka…
 PV - Hledání ukrytých kolíčků
 HV – Básnička- Lidské smysly
 VV - Rozvoj estetična – malování podle hudby
2.11. Výlet na letiště Václava Havla
2. Týden – Příroda jinýma očima
 Povíme si o živé a neživé přírodě
 Poznáváme nové druhy živočichů, rostlin a mikroorganismů
 Ukážeme si kouzla přírody – nerosty, horniny, živly
 Dozvídáme se vše o koloběhu vody v přírodě
 HV –Písnička – Když je pěkné počasí
 PV – Pohybová hra- Voda, oheň, blesk
 VV – Tvoříme duhu a bouřkový mrak
10.11. Tematické Vánoční focení
3. Týden –Pan brouček jde spát
 Povídání o drobném hmyzu
 Kdo je to zahradník? Jaká je jeho práce, nářadí, čím pomáhá přírodě
 Říkáme si druhy podzimního ovoce a zeleniny
 Pohádka o Broučkovi
 PV – Hra – Berušky, honem domů
 HV – Píseň – Pod naším okýnkem
 VV – Výroba lampión
18.11. Den S - Zahradníci
19.11. Loutkové divadelní představení
20.11. Odpolední akce s rodiči – Uspávání broučků a berušek – Lampiónový průvod
4. Týden– Začíná vítání adventu, Vánoce jsou tu v momentu
 Dozvíme se, co je to advent – zvyky, tradice
 Jak se slaví advent v zahraničí – výzdoba, zvyky
 Symbolika adventního věnce, kalendáře a svíček
 Jak to jde za sebou – řazení obrázků podle posloupnosti
 PV – Hra na divadlo
 HV – Básnička - Uvíjíme věneček
 VV – Výroba adventního kalendáře
25.11. Odpolední akce s rodiči – Adventní keramické dílny

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC LISTOPAD – TŘÍDA SPORŤÁCI
1. Týden – VNÍMÁME VŠEMI SMYSLY
 Vnímáme a rozlišujeme věci kolem všemi smysly
 Uvědomění si vlastního těla
 Učíme se pojmenovávat části těla, orgány a jejich funkce
 Prohlížení knih a encyklopedií s touto tématikou
 Smyslové hry
viky na procvičení a zapamatování si části těla
 PV - Cviky
 HV – Písnička
ísnička „Hlava, ramena“
 VV - Malba
alba při poslechu hudby
2.11. Výlet na letiště Václava Havla
2. Týden – CO UŽ VÍM O PŘÍRODĚ
PŘÍROD
 Jaký je rozdíl mezi živou a neživou přírodou
 Osvojíme si základní pravidla jak se chovat v přírodě
 Jak pomáháme zvířátkům
 Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 Výpravy do přírody
 HV – Hudební hrátky se zvířátky
 PV – Hra v přírodě „Na stopaře“
 VV – Výroba ptačího hnízda
10.11. Tematické Vánoční focení
3. Týden –USPÁVÁNÍ
USPÁVÁNÍ PŘÍRODY
 Jak se zvířátka a rostliny připravují na zimu
 Broučci v listí – poslech veršů
 Ukázky obrázků se zvířátky – práce s encyklopedií
 Dramatizace pohádky – O veliké řepě
 PV – Pohybová hra – Na jeleny a myslivce
 HV – Taneční hry – spojování zpěvu písní s pohybem
 VV – Kresba kouzelných stromů (křídy namočené v mléce)
18.11. Den S - Zahradníci
19.11. Loutkové divadelní představení
20.11. Odpolední akce s rodiči – Uspávání broučků a berušek – Lampiónový průvod
4. Týden– VÍTÁME ADVENT
 Kdy začíná a co je Advent – české vánoční tradice
 Jak se připravujemee na vánoce doma a ve školce
 Beseda o tom, proč slavíme Vánoce (příběh o narození Ježíška)
 Typické znaky adventního období
 PV – Cvičení ve dvojicích
 HV Písnička – To je zlaté posvícení
 VV – Výroba adventního kalendáře
23.11. Výlet do ZŠ Človíček v Hostivaři – Škola na nečisto
25.11. Odpolední akce s rodiči – Adventní keramické dílny

