TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC KVĚTEN – TŘÍDA SPORŤÁCI
1. Týden – MOJE MILÁ MAMINKO
- Rozhovor na téma „Kdo tvoří moji rodinu“
- Hry na rodinu (rozehrávání situací)
- Co bych přál své mamince – kresba vlastních snů
- Psaní jména maminky – rozhovor nad donesenými fotografiemi
PV – prvky jógy – já v bříšku maminky
VV- dárek pro maminku
HV – pohybové ztvárnění básničky „Co ta očka vidí“
4.5. 14.00-18.00
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2. Týden – DO KINA I DO DIVADLA
- Rozdíl mezi kinem a divadlem
- Práce s obrázky – řazení dle děje
- Divadelní scénky – poučení o cizích lidech
- Čtení příběhu – otázky k porozumění textu
PV – Hra „Pozor liška“
VV – Výroba divadla
HV – hudba z pohádek
AKCE:

Divadlo Spejbla a Hurvínka

3. Týden – KNIHA JE MŮJ KAMARÁD
- Historie, druhy knih – co je to kronika
- Námětová hra „ Na knihovnu“
- Spojování stejných slov
- Hádání pohádek podle čteného textu
PV – Napodobujeme pohyb podle obrázku
VV – Výroba záložky do knihy
HV – Dechová cvičení
CELODENNÍ VÝLET: Tajemství hradu Okoř
4. Týden – CHTĚL BYCH SE STÁT VYNÁLEZCEM
- Kdy se zrodily první vynálezy
- Poznávání materiálů, ze kterých jsou vyrobené
- Práce s hádankou
- Kimova hra „Chybějící věci“
PV – Pohybová hra „Na magnety“
VV – Výroba robota
HV – Básnička „Telefonní omyl“
5. Týden – POZNÁVÁME LIDSKÉ TĚLO
- Práce s encyklopedií „Lidské tělo“
- Porovnávání, úsudek při hře „Kosti je jich dosti“
- Smyslová hra – poslouchej a ukazuj
- Obkreslení kamaráda
PV – posilovací cviky – uvědomění si svalů
VV- skládačka „Lidské tělo“
HV – básnička – Hlava ramena kolena palce

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC KVĚTEN – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden – Maminka má svátek, vyrobím ji dárek
 Povíme si, jaká je naše maminka ( co pro nás znamená…)
 Vysvětlujeme si příbuzenské vztahy v rodině – strýc, teta…
 DV- Napodobujeme, co maminka doma dělá (vaří, žehlí…)
 PV – Míčové hry – nácvik hodu jednoruč
 HV – Básnička – Mamince
 VV – Dáreček pro maminku
4.5. 14.00-18.00
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2. Týden – Film, kino, divadlo
 Dozvíme se rozdíl mezi kinem, filmem a divadlem
 Jaké je správné a nesprávné chování v divadle
 Ukázky černobílého filmu a jeho vznik
 DV – Zahrajeme si na herce - Pantomima
 HV – Básnička - Divadlo
 PV – Hry s padákem
 VV – Výroba maňásků
AKCE:
Maňáskové divadlo
3. Týden – Čtení z knihy pohádek
 Jak vzniká kniha? Práce ilustrátora, spisovatele…
 Čím vším se psalo a píše – brko, psací stroj…
 Řekneme si o správném chování ke knihám
 Povíme si, jaká je naše nejoblíbenější kniha
 PV – Nácvik skoku na bednu
 HV – Píseň – S knihami se kamarádím
 VV – Výroba záložky do knihy
VÝLET:
Návštěva knihovny - Beseda
4. Týden – Přilej, nasyp, zamíchej, svůj vynález umíchej
 Dozvíme se, kdo je to vynálezce a co může objevit
 Jaké vynálezy nám usnadňují život – dop. prostředky, telefon…
 Popíšeme si práci, kterou vykonává biolog, chemik…
 PV – PH na vnímání prostoru
 HV – Básnička - Mikroskop
 VV – Kouzelná výtvarka - pokusy
5. Týden – Tajemství lidského těla
 Pojmenujeme si a ukážeme části lidského těla
 Jak vypadá tělo zevnitř?
 Co se stane s naším tělem, když nebudeme správně jíst a pít
 PV – Hra –Dotkni se
 HV- Písnička – Hlava, ramena
 VV- Výroba kostky těla

