
Téma na měsíc LISTOPAD: 

Listopadová světýlka 

 

1.týden 

CÍLE: 

• Rozvíjení emocí- výrazy obličeje 

 

• Vnímání částí těla v celku- modelování celého těla 

 

• Vyhledávání různých knih – poezie, pohádky, encyklopedie,...) 

 

• Rozvíjení citlivosti ve vztahu k přírodě 

 

ČINNOSTI: 

RANNÍ KRUH 

Budeme si povídat o novém měsíci- listopadu. Dozvíme se o listopadových světýlkách- svátek zemřelých.V 

anglické části si popovídáme o emocích a náladách, jaké prožíváme. 

 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

• Poslech pohádky o Dušičkách 

• Poslech pohádek – Autumn stories 

 
POHYBOVÁ VÝCHOVA 
 

• Vyjadřování nálady celým svým tělem 

• Trénujeme chůzi, běh, poskoky 

 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 

• Rytmizace písničky Dušičky 

• Zkoušíme správné nadechování při zpěvu 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

• Výroba vlastního dušičkového světýlka 



Téma na měsíc LISTOPAD: 

Listopadová světýlka 

 

2.týden 

CÍLE: 

• Vnímání podle velikosti, barvy, druhu 

• Rozvoj jemné motoriky 

• Hledání částí těla, jejich rytmizace 

• Rozlišování emocí 

• Rozvíjení hrubé motoriky- skoky, přitahování, skluz po šikmé ploše 

ČINNOSTI: 

RANNÍ KRUH 

Budeme si povídat o rozdílech v barvě, velikosti aj. Jaké pohyby můžeme dělat, jaké umíme? Pohyb je spolu 

se stravou důležitá pro naše tělo. 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

• Poslech pohádky o nemoci a zdraví 

POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 

• Skákání, skluz po šikmé ploše, přitahování 

• „Simon says“ 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

• Poslech písně Head, shoulders, knees and toes 

• Poslech písně Colors 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 
• výroba smajlíků- ukazujeme si na nich emoce



Téma na měsíc LISTOPAD: 

Listopadová světýlka 

 

3.týden 

 

CÍLE: 

• Procvičování chůze za vedoucím dítětem se změnami směru 

• Získávání povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí 

• Rozvoj rytmizace slov- části těla 

ČINNOSTI: 

 

RANNÍ KRUH 

Budeme si povídat o vlastní ochraně, jak zbránit zbytečnému 

nebezpečí, a jak zůstat zdraví. 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

• Četba o tom, jak se chovat v různých situacích, abychom předešli zbytečnému nebezpečí 

• Seznámení s básní „All of me“ a „Starý medvěd vzdychá“ 

• Autumn bedtime stories 

 

POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 

• Chůze za vedoucím dítětem se změnami směru 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

• Seznámení s písní “Prstová rodina” 

• Rytmizace písní na přání 

 
 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 
• Obtahování značek, znározňující nebezpečí-   rozvoj jemné motoriky 

        ukázka některých značek 

• Vybarvování zdravých potravin 



Téma na měsíc LISTOPAD: 

Listopadová světýlka 

 

4.týden 

CÍLE: 

• Rozvoj povědomí o významu cizího jazyka 

• Rozvoj rozlišovací schopnosti malý/velký, krátký/dlouhý, letní/zimní 

• Rozvoj hrubé motoriky 

 

ČINNOSTI: 

RANNÍ KRUH 

Budeme si povídat o rozdílech, jako je malý a velký, krátký a dlouhý, a aj. Budeme si ukazovat, jak je 

následně rozlišit na různých předmětech. Dále se budeme věnovat významu cizího jazyka. 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

• Poslech příběhu o porozumění 

• Poslech pohádky o rozdílnostech 

 

 

POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 

• Opičí dráha 

• Zdolávání překážek ve venkovním prostředí 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

• Seznámení se s písní „Dráčku, dráčku“ a její rytmizace 

• Seznámení se s písní „My friend is different and so am I“ 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 
• Výroba ježkova zimování - ukázka zimování zvířátka 

 


