TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC DUBEN – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden – KDO PÍSMENKA VE SLOVĚ HLEDÁ, MUSÍ VĚDĚT, CO JE ABECEDA
 Učíme se počáteční písmena našich jmen
 Abeceda s obrázky

 Rozeznáváme, na jaké písmeno začíná slovo, tleskání na slabik…





Průpravné a uvolňovací cviky ruky
PV – PH – Najdi své písmeno
HV – Píseň - Abeceda
VV – Skládáme písmena z víček

2. Týden – HRAJEME SI S TVARY A ČÍSLICEMI
 Vysvětlíme si rozdíl mezi písmeny, číslicemi a tvary
 Seznámení se základními geometrickými tvary
 Hledání stejného tvaru v obrázku
 Trénování počítání do 20.
 HV - Básnička – geometrické tvary
 PV - Třídění geometrických tvarů
 VV - Zvířátka z geometrických tvarů
AKCE:
13.4. Společné focení (třídní, školní)

3. Týden – S EXOTICKÝMI ZVÍŘÁTKY PO SVĚTĚ
 Dozvíme se, jaké existují druhy exotických zvířat
 Řekneme si, jaká zvířata jsme viděli v ZOO
 Povídání o kontinentech, kde žijí exotická zvířata
 Pohádkový příběh - Tabotaba
 PV – PH – Zvířata v ZOO
 HV – Zvířecí básničky
 VV – Africké výrobky

4. Týden – SLET ČARODEJNIC
 Seznámení se zvykem ,,pálení“ čarodějnic
 Ingredience pro čarodějku - rozlišování koření (smyslové vnímání )
 Kimovy hry – co je pod šátkem?
 Jeníček a Mařenka hledají cestu domů - grafomotorika
 PV – PH - Na čarodějnici
 HV – Básnička – Čarovný žert
 VV – Čarodějnická výzdoba školky
AKCE: 27.4. Atletický trojboj školek v ZŠ Človíček v Hostivaři
28.-29.4. Čarodějné přespávání v MŠ pro děti starší 4let

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC DUBEN – TŘÍDA SPORŤÁCI
1. Týden – ABECEDU UMÍME, DO ŠKOLY SE TĚŠÍME
-

Historie písma
Skládání slov podle obrázkové předlohy
Didaktické hry s hláskami
Hledání předmětů na dané písmenko
PV – překážková dráha – Večerníčkův kvíz
HV – říkanky od A – Ž
VV – obrázky s písmenky

2. Týden – TVARY, ČÍSLA ŽÁDNÁ VĚDA
-

AKCE:

Kouzlení s čísly – pracovní listy
Skládání tvarů do obrazců
Modelování tvarů, čísel
Hra na školu- hodina počtů
PV – hra „Na číselnou řadu“
HV – pohybová básnička „Od nuly až do deseti“
VV – zvířátka z geometrických tvarů

13.4. Společné focení (třídní, školní)

3. Týden – CESTA KOLEM SVĚTA
-

Seznámení se zvyky různých národů
Práce s atlasem, mapou, globusem
Poslech národní pohádky
Rozvíjení zrakového vnímání – najdi na mapě
PV – hudebně – pohybová hra „Vlak“
HV – pohybové ztvárnění písně „Děti, děti, děláme kolečko.“
VV – výkres s předkresleným obrysem planety

4. Týden – ČARODĚJNICKÝ TÝDEN
-

Seznámení s tradicí svátku 30. dubna
Vyprávění příběhu o čarodějnicích (dokončení příběhu)
Dramatická improvizace – ztvárnění postavy čarodějnice
Grafomotorické cvičení – čarodějnice čaruje
PV – čarodějnická překážková dráha
HV – rytmizace říkadel s čarodějnickou tématikou
VV – čarodějnice – koláž

AKCE: 27.4. Atletický trojboj školek v ZŠ Človíček v Hostivaři
28. -29. 4. – ČARODĚJNÉ PŘESPÁVÁNÍ V MŠ

