TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC PROSINEC – TŘÍDA SPORŤÁCI
1. Týden – Když se čerti ženili


Povíme si o sv. Mikuláši a tradicích, které se dodnes dodržují









Rozebereme si postavy Mikuláše, čerta a anděla – co představují
Týden s pohádkami o čertí rodince – práce s textem
Napíšeme dopis Ježíškovi – naše společná přání
DV – V čem se někdy děti podobají čertům
PV - PH - Čertí taneček
HV – Básnička – Mikuláši, Mikuláši
VV – Výroba čerta a Mikuláše
5.12 – Mikulášská nadílka
7.12 – Celodenní výlet – Andělská stezka

2. Týden – Vánoce, Vánoce, Ježíšek přines nám dárky








Řekneme si o významu Vánoc v historii
Povíme si, jak se slaví Vánoce u nás a v zahraničí, význam Vánoc
Jak slavíme Vánoce v naší rodině – prozradíme si zvyky, tradice
Zdobení stromečku pro zvířátka v přírodě
HV – Zpěv písní na společné představení
PV – Nácvik choreografie na vánoční besídku
VV – Výroba vánoční ozdoby
11.12 – Slavnostní zdobení vánočního stromečku
13.12 – Vánoční besídka

3. Týden – Štědrý den je za dveřmi. Co si přeješ? Pověz mi


Prozradíme si, co bychom si přáli pod stromeček



Jak slavíme Štědrý den u nás doma



Poslech čtení a vyprávění příběhů a pohádek o Vánocích



Společně si zkusíme některé vánoční tradice



PV – Skupinové a párové tance



HV – Zpěv Vánočních koled s orffovy nástroji



VV – Výroba dárečku pro rodiče
20.12 – Ježíšek v MŠ

Veselé Vánoce! 

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC PROSINEC – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. Týden– MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ
- Rozhovor- kdy slavíme svátek sv. Mikuláše
- Četba pohádky „Čert a Káča“- rozbor pohádky
- Popis povahových vlastností Mikuláše, čerta a anděla
- Tématické omalovánky
PH- čertovská honička
HV- „ Mik, Miku, Mikuláš
Vv- přání pro Ježíška
5.12 Mikulášská nadílka

2. Týden – UŠLAPANÁ ZIMNÍ CESTIČKA
- Charakteristické znaky zimní přírody
- Povíme si o změnách počasí, jak se cítíme v létě a jak v zimě
- Čtení pohádky „proč jsou sněhové vločky bílé?“
- Báseň „ přišel kapr do obchodu“
VV- výroba papírové vločky
PV – výroba sněhuláka
HV – nácvik koled na besídku
11.12 Slavnostní zdobení vánočního stromečku
13.12 Vánoční besídka

3. Týden – TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
- Vánoční zvyky a tradice, Štědrý Den

- Příběh o narození Ježíška
- Rozkládáme symboly zimy na slabiky
- Báseň „ Zima, zima, zimička“
PV - Na zamrzlé vajíčko
Vv - „jak si představuji Ježíška?“
HV – Poslech vánočních koled
20.12 Ježíšek v MŠ

