
Téma na měsíc ČERVENEC A SRPEN: 

Cesta za dobrodružstvím 

 

 

Vzdělávací cíle měsíčního bloku:  

 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu 

 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, na, u, vedle, mezi apod.),elementární časové 

pojmy (teď, dnes, zítra, ráno, večer apod.) 

 Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překá-

žky, házet a chztat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, ve vodě, v písku) 

 Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobovat se podle pokynu 

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

(mít elementární povědomí o existence různých národů a kultur, různých zemích, planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody a společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se 

dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní o bez jejich opory 

 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem 

 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětské přátelství 

 Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe I pro jiné dítě) 

 Porozumět bežným neverbálním projevům citových prožitků, a nálad druhých 

 Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým, k dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si je-

jich práce a úsilí, vyjadřovat se prostřednictvím budebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební 

dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat 

rytmus) 
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Kouzlo vody 

Komunikační kruh –  Tyto dva týdny si budeme povídat o vodě, jakou může mít podobu, k čemu nám slouží a 

kde ji můžeme najít. Dále si budeme povídat o bezpečnosti u vody, o vodní dopravě, naše vlastní zkušenosti s 

vodní dopravou. So všechno můžeme ve vodě v přírodě najít? Jaké živočichy a rostliny? Co můžeme dělat s 

vodou? Ukazujeme sin a experimentech s vodou různé věci, které se snažíme následně vysvětlit. 

 

Literární chvilky – “O rybáři a rybce”- pohádka 

Písně – “Holka modrooká”, “Baby shark” 

Básně- “Vodník”, “Water” 

Ranní cvičení – Protahování celého těla, běh, skok atp.  

Pohybové hry- “Rybičky, rybičky, rybáři jedou”, cvičení s podsedáky- Jedeme na lodi 

“Na rybáře a rybky” 

Výtvarné činnosti- šnek, rybičky ve vodě, výroba akvária, kruhy na vodě, kresba křídou na dlažbu, práce s 

vodovkami 

Experimentální činnosti- co plave, napouštění vodou, hledání v písku ve vodě aj. 

Matematická představivost – kolik vody je ve sklenici?  
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Pravěký svět 

Komunikační kruh – Tyto dva týdny si budeme povídat o dinosaurech, o tom, kdy žili, jaké to bylo 

dříve a jaké to bylo a proč už dinosauři neexistují. Nahlédneme do knih o dinosaurech, budeme si 

vyprávět o tom, co jedli, a jak žili. Jaký je náš oblíbený dinosaurus? Jak si představujeme svého vlast-

ního dinosaur, kdyby jsme si mohli nějakého vymyslet? 

Literární chvilka – Putování s dinosaury, prohlížení různých knih o dinosaurech 

Básně- “My little dinosaur”, “Sloní tlapy” 

Pohybové činnosti – Dinosauří chůze, PH “Na dinosaury”, “Sněz, co můžeš” 

Výtvarné činnosti- Výroba vlasního dinosaura- piñata, malujeme svého oblíbeného dinosaura na volný 

způsob, výroba dinosauřích nohou, výroba dinosaura k svačině  

Smyslová činnost – vykopej si svého dinosaura 

Matematická představivost – počítáme dinosaury, kteří jedí maso a keří jedí rostliny, třídíme je 
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Indiánské léto 

Komunikační kruh – Na závěr léta se budeme bavit o indiánech- kdo byli a jak žili- jaký je rozdíl mezi 

tím, jak žijeme my a oni? Zjistíme I něco málo z indiánského slovníčku, abychom všděli, jak mluvili. 

Vysvětlíme si spoustu indiánských her, které budeme hrát. Povíme si o indiánském sedmeru, které se 

hodí i nám.  

Pohybové činnosti- Pohybové hry s pérky, Na ochranu, Jdeme lovit, Indiáni domů, Indiánská čelenka, 

Indiánská rozcvička, Lovíme bizona, Indiánská stezka 

 

Literární chvilka - dramatická činnost- Tanec indiánů, Indiánský zpěv 

Písně- “Three little indians”, “Indiáni”  

 

Výtvatné činnosti- Indiánská čelenka, indiánská mapa, indiánské korále  

 

Smyslové činnosti- Indiánská pošta, Nebezpečné území, Hokus pokus léčivé prameny,  

 


