TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ÚNOR – TŘÍDA SPORŤÁCI
1.
-

Týden – MASOPUSTNÍ VESELICE, VESELÁ JE PŘEVELICE
Tradice masopustu – karnevalu
Rozhovor o zabijačce – obohacení slovní zásoby
Čtení humorných příběhů
Výroba hudebních nástrojů a hra na ně
Přehlídka masek ve třídě
PV- Hudebně – pohybová hra „Hojačky“
VV- Výroba masopustních masek
HV- Lidové říkanky
4.2. Masopustní karneval

2.
-

3.
-

4.
-

Týden – CESTUJEME DO PRAVĚKU
Čtení z knihy „Človíčkova dobrodružství“
Život v pravěku – obydlí, ozdoby těla, nádoby atd.
Seznámení s knihou – Lovci mamutů
Ukázky jeskynních maleb
Výroba pravěkého obydlí
Psaní dopisu beze slov
PV – hra „lovení mamuta“
VV – výroba pravěkého náhrdelníku
HV – píseň – Pravěk
Týden – POZNÁVÁME SVĚT DINOSOURŮ
Kdy žili dinosauři – jak to vše začalo
Vývoj Země a dinosaurů
Dinosauří počítání – pracovní listy
Čtení dinosauří pohádky
Hra na paleontology – vykopej si svého dinosaura
Práce s encyklopedií ve skupinkách
PV – Chůze na velkých molitanových stopách
VV – Modelování dinosaurů
HV – Písnička „Dinosauří zlobení)
17.2. – Výlet Dinopark Harfa
Týden – JAK JSEM PŘIŠEL NA SVĚT
Obrázky vývoje – rostliny, kuře
Poslech písničky „Jak jsem přišel na svět“ – rozhovor o textu
Prohlížení obrázků jak dítě přichází na svět
Hra se slovy – tvoření mužského a ženského příjmení
Role v rodině – kdo co dělá
PV – grafomotorické cviky – dolní oblouk, houpání miminka
VV – kresba tuší, kolorovaná vodovými barvami- U maminky v bříšku
HV – zpívání ukolébavek

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ÚNOR – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden – MASOPUST DRŽÍME, NIC SE NEVADÍME, POSPOLU
 Dozvíme se vše o Masopustu- význam, historie, tradice
 Povíme si význam masopustních dnů – tučný čtvrtek...
 Pojmenujeme si typické pokrmy pro Masopust
 Ukázky masopustního karnevalu
 PV – Medvědí honička
 HV – Básnička – Masopustní veselice
 VV – Výroba šašků a výzdoby
4.2. Masopustní karneval

2. Týden – DINOSAUŘI, TO BYLI OBŘI
 Jak to vše začalo – Země bez života, první živočichové…
 Období naší planety a jejich zajímavosti
 Povídání o dinosaurech a dalších plazech – druhy, podoby...
 Řekneme si, co je to muzeum
 Ukázky z filmu cesta do pravěku
 PV- Cvičíme jako zvířátka
 HV- Dinosauří básnička
 VV – Modelování dinosaurů
3. Týden – CESTA DO PRAVĚKU
 Povíme si, jak vypadal život v pravěku
 Člověk a příroda – výroba nástrojů, obstarání potravy…
 Ukázky pravěkých zvířat
 Seznámení s prací archeologa - vykopávky
 PV – Tanec na pravěkou hudbu
 HV – Básnička – Pravěké putování
 VV – Výroba mamuta
17.2. – Výlet Dinopark Harfa

4. Týden – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA
 Dozvíme se, jaký je vývoj člověka od narození po smrt
 Povíme si typické znaky jednotlivých etap života
 Naučíme se pojmenovat rodinné příslušníky – strýc, teta…
 DV – hrajeme si etapy života – starého člověka, miminko…
 HV – Logopedické písničky - Nešišlej
 PV – Hra – Zlobivé dítě
 VV – Zobrazení etap života

