TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC LISTOPAD – TŘÍDA TRPASLÍCI
1.Týden-VÍTR A MELUZÍNA LEZOU K NÁM DO KOMÍNA
Seznámení se s přírodními živly-vítr, oheň, voda
Motivační pohádka „Holčička Země“-rozbor příběhu
Prožitkové učení-síla vody- vodní vír
„Voda, Země, Vzduch“- třídění zvířátek-kam patří?
HV-procvičování mluvidel, foukání brčkem
PV- „Všechno lítá, co peří má“-reakce na signál
VV-Ohníček, oheň-kresba pastelem
2.Týden – SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
Vysvětlení tradice svátku sv. Martina
Osvojování si důležitosti přátelství a pomoci
Četba legendy „O sv.Martinovi“- seznámení s textem
HV-Píseň-Já mám koně, vraný koně“
PV- „Na koníky“- krok poskočný, taneční krok
VV-Podkovička pro štěstí-práce s modelovací hmotou
14.11. ZÁVODY -ATLETICKÝ TROJBOJ MEZI ŠKOLKAMI
3.Týden-O ZDRAVÍ SI PEČUJEME, JÍME ZDRAVĚ, SPORTUJEME
Diskuse o zdraví, a jak o něj správně pečovat
Rozdělení potravin na zdravé, méně zdravé a nezdravé
Situační hra „Na obchod“ prodej ovoce a zeleniny s ochutnávkou
Čtení a rozbor příběhu „O Otesánkovi“
HV-Báseň „Mrkev, hrášek, cuketa- to je pane, dobrota“
PV- „Bacil“- honička
VV- Jablko- temperové barvy
4.Týden-KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ
Co je to nemoc? – proč nám někdy není dobře?
Jak nám může pomoci maminka, tatínek či pan doktor?
Dramatizace příběhu „U lékaře“
Zásady správného oblékání
HV- „Polámal se mraveneček“ vytleskávání
PV-Zdolávání nízkých překážek-koordinační cviky
VV-pracovní list-doktor, stříhání, lepení
25.11 VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ
27.11. VÁNOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNIČKY S RODIČI

TÉMATICKÝ PLÁN NA MĚSÍC LISTOPAD – TŘÍDA SPORŤÁCI

1. ČLOVĚK, TEN MÁ SMYSLŮ PĚT, ZNÁM JE VŠECHNY NAZPAMĚŤ
•
Rozhovor – Jaké máme smysly a k čemu nám slouží
•
Rozvoj sluchového vnímání – sluchové pexeso, hra na tělo
•
Poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně
•
Didaktické hry – Co na obrázku přibylo, hledání rozdílů
•
Určování a popis věcí ve hmatové krabici
•
HV – básnička – Nač má člověk smyslů pět
•
PV – hra „Samá voda, přihořívá – hledání schovaných předmětů
•
VV – kresba – Co vidí mé oko
2. POVÍM VÁM PŘÍBĚH KRATIČKÝ, O CESTĚ JEDNÉ KAPIČKY
•
Diskuse – Kde se bere voda?
•
Projekce – Příběh vodní kapičky
•
Dramatizace – znázornění příběhu o kapičce pohybem
•
Sluchová hra – Co dělá voda?
•
Pokusy s vodou – skupenství vody a její vlastnosti
•
HV – básnička – Samá voda
•
PV – překážková dráha – Stále nad vodou
•
VV – koláž – o cestě vodní kapičky
14.11. ZÁVODY -ATLETICKÝ TROJBOJ MEZI ŠKOLKAMI
3. TAJEMSTVÍ MÉHO TĚLA
•
Pojmenovávání částí těla
•
Práce s encyklopedií s tématem Naše tělo
•
Obkreslování ležící postavy – dokreslování orgánů
•
Kimovy hry – obrázkové kartičky s částí těla
•
Hra – Na lékaře
•
HV – básnička „Moje tělo“
•
PV – cvičení s padákem
•
VV – malování svého těla
20.11. PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ V DOMOVĚ SENIORŮ FÉNIX
4. ROZHLÉDNI SE TU A TAM, UVIDÍŠ, ŽE NEJSI SÁM
•
Popis demonstračních obrázků ze souboru rodina
•
Diskuse na téma „ příbuzenské vztahy – kdo je kdo“
•
Obrazový materiál – ukázka etap lidského života
•
Stavíme z kostek – Já a moje rodina
•
Hra na rodinu – role v rodině
•
HV – říkanka – Co ta očka vidí
•
PV – pohybová hra „Na třetího“
•
VV – výroba fotorámečku naší rodiny
25.11. VÁNOČNÍ FOCENÍ
27.11. VÁNOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNIČKY S RODIČI

