DUBEN MĚSÍC BEZPEČNOSTI – TŘÍDA TRPASLÍCI








1. Týden- BEZPEČNOST ČI NEBEZPEČÍ, TO JE TO OČ TADY BĚŽÍ
 Seznámení se s pojmy bezpečný X nebezpečný
 Hra: Na záchranáře – Najdi správnou uniformu
 Rozbor slov: Vytleskávání na slabiky
 Smyslové hry: Co to slyším?
 Vyhledávání nebezpečných situací kolem nás a jejich náprava
 Dramatizace příběhu: Kdo volá?
 PV- Hra na postřeh – Hnízdo
 VV- Domalované koláže – záchranářská vozidla, třídní projekt
 HV- Gymnastika mluvidel, práce s dechem, rozlišování vysokého a nízkého tónu (sirény)
 3.4. KOUZELNICKÉ NAROZENINOVÉ PŘEKVAPENÍ
2. Týden – 155 – DOKTOR JE TU HNED
 Seznámení se s prací záchranné služby
 Jak a při jakých situacích voláme záchrannou službu?
 Rozdíl mezi doktorem v nemocnici a v sanitce
 Vysvětlení pojmu první pomoc
 Didaktické hry - Poznáváček – opakování částí těla a jejich názvosloví
 Praktická ukázka – první pomoc, práce s lékárničkou
 Dramatizace příběhu: O neposlušném míčku
 PV – Rozvoj vytrvalosti – Hra nemocnice
 VV – Výroba lékařského kufříku
 HV – Píseň – Můj čas, rozlišování tempa – rychlé X pomalé
3. Týden – 150 HASIČI – OHEŇ JENOM ZASYČÍ
 Seznámení se s prací hasičů
 Jak a při jakých příležitostech voláme hasiče?
 Pokusy – jak oheň syčí?
 Paměťové hry: Nebezpečné piktogramy
 Rozvoj slovní zásoby a fantazie – vyprávění příběhu podle
obrázků
 Námětové požárně-bezpečnostní cvičení
 Grafomotorická cvičení – uvolnění ramene a předloktí – motáme hasičskou hadici
 PV – Reakce na signál – Hra: Oheň - Voda
 VV – Práce s modelínou – hasičská hadice
 NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE
 20.4. ČARODĚJNICKÉ PŘESPÁVÁNÍ V MŠ
4. Týden – DOPRAVNÍ VÝCHOVA
 Seznámení se s prací dopravní policie
 Základní dopravní značky a jejich význam
 Hra na rozvoj pozornosti a slovní zásoby – Všechno jezdí co kola má
 Správné a bezpečné chování při přecházení silnice – pravo-levá orientace
 Dramatizace nebezpečných situací – dítě řidič: Kolo, odrážedlo, koloběžka, brusle
 Pozorování – dopravní značky cestou do školky
 PV – Pohybová hra na auta
 HV – Báseň – Semafor
 VV – Výroba dopravních značek
 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ S OBECNÍ POLICIÍ

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC DUBEN – TŘÍDA SPORŤÁCI
1. Týden – Bezpečně se chováme, žádné zranění nemáme















Co je to bezpečnost a bezpečné chování
Ukázky situací, co se může stát když….jak se v dané situaci zachovám
Odhalujeme rizika, která mohou ohrozit naše zdraví –doma, ve školce…
PV – Míčové hry – nácvik hodu
HV – Česká přísloví a jejich význam
VV – Kresba - ,,Já v nebezpečné situaci“
3.4. – Kouzelnické narozeninové překvapení
2. Týden – Záchranná služba
Učíme se, při jakých situacích voláme čísla 150, 155 a 158
Povíme si, jaký hlavní úkol má záchranná služba – co tato práce obnáší
Jak vypadá záchranné auto zevnitř – popis s obrázky
Pojmenování věcí, které obsahuje lékárnička
HV – Básnička - Záchranka
PV – Cvičení v družstvech
VV – Auto záchranné služby

3.Týden – 150 Hasiči, oheň jenom zasyčí
 Řekneme si, v jakých situacích voláme hasiče
 Povídání o hasičské výstroji– uniforma, hasičské auto zevnitř…
 Jak se zachovám, když uvidím hořet např. dům, strom…
 Nácvik evakuace v případě požáru
 PV – Voda, oheň, blesk
 HV – Básnička – Hasiči
 VV – Výroba hasičského auta
 NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE
 20. 4. ČARODĚJNICKÉ PŘESPÁVÁNÍ V MŠ
4. Týden – Kdo se chovat neumí, toho strážník zastaví
 Policista – pomáhá a chrání – co vše zahrnuje práce policie
 Povíme si význam základních dopravních značek
 Bezpečné chování na přechodu pro chodce a u silnice
 Hádanky na téma – dopravní prostředky
 PV – Pohybová hra - auta
 HV – Píseň – Na ulici
 VV - Výroba dopravních značek
 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ S OBECNÍ POLICIÍ

