Téma na měsíc LEDEN:
O ledovém království
Vzdělávací cíle měsíčního bloku:
•

Pomáhat a pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek, a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpadky, starat se
o rostliny a živé tvory

•

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět
lidí

•

Všímat si změn a dění v nejbližším okolí

•

Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků
a škod, upozornit na ně

•

Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, apod.

•

Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či mladšímu dítěti,
mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

•

Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování ve školce, na veřejnosti.

•

Spolupracovat s ostatními

•

Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

•

Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

•

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

•

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

•

Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti (zazpívat
píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

•

Vest rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat , ptát se )

•

Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky v vhodně zformulovaných větách

Téma na měsíc LEDEN:
O ledovém království
1.týden
Komunikační kruh – Na začátku ledna si připomeneme, jaké byly Vánoce, jak jsme je prořili, co se nám nejvíce
líbilo a jaké jsme dostali vánoční dárky. Budeme si povídat o studeném počasí, o zvířátkách, která nespí a
potřebují naši pomoc. Povídáme si o sněhu, který, doufáme, napadne.
Literární chvilka – Báseň- “Veselé vločky”, “Snow kisses”
Četba “Krtek a sněhulák”
Ranní cvičení –

Protahování celého těla, dlouhé procházky po okolí MŠ, opičí dráha

Pohybové hry-

"Na rampouchy”, “Limbo”

Výtvarné činnosti

-Kresba s asambláží – ptáci co u nás přezimují

Smyslová činnost – Saháme na rampouchy a sníh, pozorujeme jeho tání v našich rukou
Hudební činnost -

Píseň- “Snowflake”, “Padá sníh”

Matematická představivost – Hledání určitých počtů vloček sněhu, počítání vloček
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2. týden
Komunikační kruh – Tento týden se budeme věnovat dále zvířátkům, která buď spinkají zimním spánkem,
nebo jsou vzhůru. Jak jim můžeme pomáhat?
Literární chvilka – Báseň- “Na dva mrazy”, “Winter animals”
Jak krtek uspával malého ježka, mravence, broučky, jezevce a medvídky
Hudební činnost- Rytmizace písní na přání
Píseň- “Když jde malý bobr spát”, “Late at night”
Pohybové činnosti – Procházky do okolí MŠ
Pohybové hry- “Hledači pokladů”, “Na zvířátka”
Výtvarné činnosti- Výroba ledového náhrdelníku
Matematická představivost –Rozdíly malý, větší, velký, malý….
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3. týden
Komunikační kruh – Tento týden se věnujeme chladnému počasí. Jak se teple oblékat a co všechno si musíme
vzít na sebe a jak si to postupně oblékáme? Venku tancují vločky, mrzne a tvoří se rampouchy. Také si říkáme
o chování v takovém počasí.
Literární chvilka – četba z knihy Josefa Lady
– Písně- “Put on your”, “Bude zima, bude mráz”
Básně- “Mrzne”, “The mittens on my hands”
Pohybové činnosti- Protahování celého těla
Pohybové hry- “Tanec vloček”, “Oblečení”- zkoušíme, kolik se toho na nás “vejde”
Výtvarné činnosti- Výroba rampouchů
Smyslová činnost – jak je nám, když si oblečeme mikinu, a když bundu, či oboje najednou?
Základní matematické představy – O několik vice, méně
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4. týden
Komunikační kruh – Tento týden si užíváme sníh, který venku je. Pokud není, užíváme si koulovačku ve třídě.
Nyní už víme, jak se chovat venku, co si obléknout a jak a můžeme se věnovat zimním radovánkám, stavět
sněhuláka.
Pohybové činnosti – Poslech relaxační hudby
Pohybová hra – “Koulovaná ve třídě”, “Na sněhuláky”
Literární chvilka- Četba z knihy Josefa Lady
Básně- “Na zlý mráz”, “I built a little snowman”
Písně- “Swish, skate”, “Padej, snížku”
poslech relaxační hudby
Výtvarné činnosti- Trojrozměrné vytváření -Můj sněhulák
Smyslové činnosti – Snažíme se najít, čím se dá nahradit
sníh- vatou, pěnou…co jiného vypadá, jako sníh, či podobně?
Matematická představivost – počítáme kamarády, kolik je
chlapců, kolik dívek?

