TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC LISTOPAD – TŘÍDA TRPASLÍCI
1. TÝDEN – VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
 Desatero „ Vím, co jím“
 Dramatická výchova - čtení pohádky o medvědu Peciválovi
 Hra - Seznam zdravého nákupu
 Pracovní listy - pojmenování jednotlivých částí těla
 Co dělám , abych se cítil dobře?
 VV - Vyrábění zdravého talíře
 HV - Mraveneček
 PV - „Hlava, ramena, kolena, palce“
 7.11. - HELPPES – UKÁZKA VÝCVIKU A DOVEDNOSTÍ PSÍCH POMOCNÍKŮ
2. TÝDEN - O ZDRAVÍ SI PEČUJEME, JÍME ZDRAVĚ A SPORTUJEME
 Rozhovor „proč je zdravá strava a pohyb tolik důležitý“
 Práce s obrázky - třídění jídel, které jsou zdravé a nezdravé
 Pokus - jak odhalit nebezpečí špinavých rukou.
 Komunitní kroužek - co mě baví za sport?
 Práce s listy - spojování zdravých jídel
 VV - výtvor s kapesníkem
 HV - tanec na písničku - Šmoulí trénink
 PV - Hra – Bacil
 12.11. - VÁNOČNÍ FOCENÍ
3.TÝDEN – ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ V PŘÍRODĚ
 Práce s obrázky - ukázka čtyř ročních období


Pohádka o dvanácti měsíčkách - společná diskuse, co by se stalo, kdyby ...

 Rozbor slov - vytleskávání na slabiky
 Paměťové hry - kolik věcí si zapamatuji?
 VV - 4 díly = 4 roční období (práce s barvami)
 HV - mám dvě očka na koukání, a dvě k poslouchání
 PV - pohybová hra - na ježka
 21.11. VÁNOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNIČKY
4. TÝDEN - JAK VYPADÁ ZIMA, DĚTI...první vločka, druhá, třetí, jak vypadá zima, děti...nídá
zima, děti...
 Charakteristika zimy - typické znaky
 Rozhovor - změny počasí - obrázky zimní přírody
 Grafomotorické cvičení - znázornění pohybu dlaněmi a prsty - ptáčci letí ke komínu
 Pracovní listy - brusle jedou po sněhu
 Hrátky s antonymy - zima X léto, sluníčko X děšť apod.
 VV - výroba bruslí
 HV - na lyže...
 PV - zmražené sochy
 29.11. - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V DOMOVĚ SENIORŮ FENIX

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC LISTOPAD – TŘÍDA SPORŤÁCI
1. TÝDEN – ZDRAVĚ JÍM A ZDRAVĚ SPÍM, NIČEHO SE NEBOJÍM
 Seznámení s tématem – Naše tělo
 Manipulační hra - Skládání postavy
 Prohlížení encyklopedií a naučných knih
 Hra – Na lékaře
 Obkreslování ležící postavy dítěte – určování částí těla
 VV – Skládání lidského těla
 HV – Básnička „Nač má člověk smyslů pět“
 PV – Posilovací rozcvička – nácvik kotoulu
 7.11. - HELPPES – UKÁZKA VÝCVIKU A DOVEDNOSTÍ PSÍCH POMOCNÍKŮ
2. TÝDEN - MÁM I RUCE, MÁM I PRSTY, MALOU KYTKU DRŽÍM V HRSTI










Co dokáží ruce? Rozpoznávání věcí hmatem
Prohlížení ruky lupou
Didaktické hry – vyhledávání dvojic stejných obrázků apod.
Skládání jednoduchých obrázků ze špejlí
Pracovní listy – přiřazování činností ke smyslům
VV – Malování prstovými barvami
HV – Říkadlo pro prsty
PV – Hra Na slepou bábu
12.11. - VÁNOČNÍ FOCENÍ

3.TÝDEN – POSAZENÍ NA HLAVĚ, POSLOUCHAJÍ ZVĚDAVĚ
 Poznávání, povídání, kdo má jaké uši (popisování zvířata X lidé)
 Rozvoj sluchového vnímání – hra na tělo
 Zvukové pexeso
 Akustická pozornost – slovní kopaná, slovo na první slabiku apod.
 Určování zvuků v přírodě, na ulici, ve školce …….
 VV – Maluji co slyším- kreativní práce s hudbou
 HV – Poznávání písniček dle melodie
 PV – Znázorňování krátkých a dlouhých tónů pohybem
 21.11. VÁNOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNIČKY
4. TÝDEN - MOJE TVÁŘ NENÍ PUSTÁ, POD NOSEM MÁM JEŠTĚ ÚSTA, děti...
 Naučíme se pojmenovávat správné názvy chutí
 Ochutnávání různých potravin se zavázanýma očima
 Hledání protikladů ( slaná X sladká apod.)
 Dechová cvičení – správný nácvik nádechu nosem
 Vzhlédnutí pořadu Byl jednou jeden člověk - Čich
 VV – Jazyk – mnoho chutí
 HV – Písnička - Rýma
 PV – Básničkové cvičení
 29.11. - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V DOMOVĚ SENIORŮ FENIX

