TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ŘÍJEN – TŘÍDA TRPASLÍCI
1.Týden-PŘÍRODA NÁM HEZKY MALUJE
Pozorování barev kolem nás, správná asociace
Jakou barvu dnes nosím? -pojmenovávání barev oblečení
Četba příběhu“ O Červené karkulce“-práce s textem
Venkovní hra“ Kdo se schoval v trávě?“
HV- „Sluníčko zapadá za hory“- báseň s mimickým vyjádřením
PH- „Na domečky“
VV- „Sluníčko zapadá za hory“- vodové barvy
2.Týden – KOULELO SE KOULELO, ČERVENÉ JABLÍČKO
Seznámení se s geometrickými tvary
Smyslová hra „Co jsem schovala?“- procvičujeme hmat
Třídění korálků a kostiček stavebnice dle příslušných barev
Grafomotorické cviky – jablíčko (nácvik kružnice)
HV-Koulelo se koulelo červené jablíčko, zpěv s doprovodem
PV-Pohybové hry s barevnými balónky a barevným padákem
VV-Jablíčkové razítko-práce s přírodninou
3.Týden-KDYŽ POTKÁTE JEŽKY, JDOU VĚTŠINOU PĚŠKY
Rozhovor na téma“ Jaká zvířátka můžeme spatřit na zahrádce?“
Jak můžeme zvířátkům pomoci před zimou? Ohleduplnost k přírodě
Poslech pohádky „O ježkovi, který ztratil bodlinky“
Výprava po okolí, sběr přírodnin a pozorování stop zvěře
HV-Báseň „Když potkáte ježky, jdou většinou pěšky“ hra na tělo
PV-Pohybová hra „Na ježka“
VV- „Ježek“- obtisky listů
4.Týden-NADÝCHANÝ MRÁČEK, ZALEHNE TI DRÁČEK
Co viděl drak z výšky? Práce s nástěnnými obrázky, popis
Jak se liší pole, zahrada a les? – skladba rostlin více x méně
Grafomotorické listy-letí dráček
HV-Báseň „Pouštění draka“ J. Žáček
PV- „Na vítr“ volné pohybové ztvárnění na hudbu
VV- „Strom z pohledu draka“ rozfoukávání tuše, vodové barvy
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5.Týden – PODZIMNÍ BAREVNÝ KABÁTEK
Opakujeme základní barvičky, jaké barvy najdeme v přírodě?
Kimovy hry s barevnými předměty-procvičování postřehu
Vyhledávání určených barevných předmětů ve třídě, světlý x tmavý
HV-Píseň „Pastelky“, hra na xylofon
PV-Hry zaměřené na orientaci v prostoru
VV-Malba dle vlastní fantazie-míchání barev
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TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC ŘÍJEN – SPORŤÁCI
1. PŘIŠEL PODZIM DO ZAHRADY VŠECHNY BARVY NAMÍCHAT
Diskuse – Co víme o zahrádce
Práce se sešitem malého zahradníka
Osázení zahrádky cibulovinami
Pokus – Čistíme vodu z kaluže
PH – pohybová hra – kompot
HV – hra na orffovy nástroje – Šel zahradník do zahrady
VV – podzimní paleta – práce s přírodninami
PŘÍPRAVA ZAHRADY KE SPÁNKU
2. ŘÍJEN BAREVNÝ JE SEN, JEN POHLEĎTE DO OKEN
Rozhovor – znaky podzimu
Pozorování změn v přírodě – barvy, počasí, stromy apod.
Čtení pohádky – Proč se javor na podzim červená
Sběr podzimních plodů a vaření čajů z nich
PH – přírodní překážky – procházka do lesa
HV – písnička – Měla babka čtyři jabka
VV – výroba draka
3. ČESAT JABLKA , TO JE SNADNÉ, JEDNO CHYTÍŠ, DRUHÉ SPADNE
Poznávání a třídění podzimního ovoce a zeleniny
Maňásková scénka „ O ztracené hrušce“
Pracovní listy – půlené obrázky – zaměření na detail linií
Dramatizace – O veliké řepě
PH – taneční hry – spojování zpěvu z pohybem
HV – básničky s veselými obrázky Josefa Lady
VV – kresba křídami namočenými v mléce
VÝROBA JABLÍČKOVÉ PŘESNÍDÁVKY
4. ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA
Povídání o lese
Četba příběhu – Veverčí stopa
Migrace zvěře – vysvětlení pojmu – práce s mapou
Příprava zvěře na zimu – vyprávění a zajímavosti
PH – pohybová hra – Ptačí dovádění
HV – básnička – Podzim
VV – výroba zvířátek z ruliček
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5. DÝNĚ TÁMLE, DÝNĚ TADY, VYDLABANÉ MAJÍ HLAVY
Zvyky a tradice svátku Dušiček a Halloweenu
Poslech zvuků z CD Zvuky a ruchy – napodobování zvuků
Hra na strašidla – rytmizace na igelitové pytlíky
Halloweenská výzdoba třídy
PH – soutěže ve dvojicích – kladen důraz na spolupráci
HV – tanec na písně z filmu „ Ať žijí duchové“
VV – práce s pastely – strašidelné obrázky
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