Téma na měsíc ZÁŘÍ:
Hola, hola, školka volá
Vzdělávací cíle měsíčního bloku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientovat

se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí – doma, v budově mateřské
školy, v blízkém okolí
Zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v
mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně na veřejnosti – na hřišti, na ulici apod.
Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a
přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
Vést rozhovor – naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka – ptát se
Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonávat stud, komunikovat s ním
vhodným způsobem
Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
Spolupracovat s ostatními
Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s nimi o hračky, pomůcky, rozdělit si úkol s jiným dítětem
Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování apod.
Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého – obhajovat svůj postoj nebo
názor, respektovat jiný
Dodržování dohodnutých pravidel vzájemného soužití a chování v mateřské škole, na veřejnosti a
dodržovat herní pravidla
Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
Prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí – soucit, radost, náklonnost, snažit se ovládat
afektivní chování – odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu
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Komunikační kruh – První týden nového školního roku budeme snažit o radostný vstup dítěte do mateřské školy.
Budeme vytvářet pro děti takové podmínky, aby byly spokojené a v duševní pohodě. Budeme se snažit o zlehčení
adaptace na nové prostředí. Ve zlepšování vztahů mezi dětmi budeme navazovat na loňské zkušenosti, starší budou v
této výchovné oblasti nápomocny svým mladším kamarádům. Budeme vytvářet pozitivní vztah k rodině: vědět, že
rodina je místem jistoty a bezpečí.
Literární chvilky –

Básně- „Těšíme se do školky“, “Welcome, welcome”
Písně –“Make a circle”, “Kolo,kolo”

Ranní cvičení – Pohybové hry- Učíme se AJ povely- stand up, sit down, jump, etc, cvičíme podle zvířátek, opičí dráha
Výtvarné činnosti –

Malujeme jsou rodinu, vyrábíme výzdobu

Smyslová činnost –

Sluchem rozeznáváme kamarády

Matematická představivost – Počítáme nové, staré kamarády, více , méně
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Komunikační kruh – Druhý týden se budeme zabývat pravidly v mateřské škole a mimo ní- jak se chovat ke kamarádům,
ke zvířátkům, k přírodě i k věcem. Zjistíme, co pro nás může být nebezpečné a jak nebezpečným situacím můžeme
předcházet. Postupně si sami vytváříme pravidla, která se učíme dodržovat.
Literární chvilka

Písně- “Když jde malý bobr spát”, “Five little monkeys”
Básně- “To jsou prsty”, “Wash your hands”

Pohybové činnosti –

- Učíme se mýt správně ruce, “Na Bacila”, procházka do lesa

Výtvarné činnosti-

Malujeme pravidla- oči, noc, pusu, ruku, nohu, které následně zalaminujeme a pověsíme

Smyslová činnost- Termické lahvičky
Matematická představivost-

Gometrické tvary
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Komunikační kruh – Třetí týden si stále upevňujeme pravidla chování a jednání v kolektivu. Prohlubujeme nově
vybudované vztahy ve školce, učíme se, co je kamarádům příjemné a co nepříjemné. Nebudeme dělat druhému to, co
my sami nemáme rádi a tolerovat rozdílné názory a povahy kamarádů.
Básně-

“Kouzelná slovíčka”, “Friends at school”

Písně-

“Když jsi kamarád”, “Do you see”

Pohybové činnosti- Vyvolávaná, práce s padákem
Výtvatné činnosti- : Emoce kamarádů- smajlíci, řetěz přátelství
Základní matematické představy- Rozeznáváme barvy

Smyslová činnost- Poznej kamaráda podle hmatu
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Komunikační kruh –Poslední zářijový týden se budeme věnovat změnám, které nám přináší příroda a podnebí.
Sledujeme postupné zkracování dne, nebo jak sluníčku ubývá síla. Začínáme sbírat plody na zahradě a v okolí MŠ.
Opakujeme nově vytvořená pravidla k jejich upevnění.
Pohybové činnosti - Úklid zahrady, ranní protahování- a zahradě
Literární chvilka-

Výlet na kole -25.9.

Básně-

“Foukej, foukej větříčku”, “Rainy day”

Písně-

“What is the weather”, “Koulelo se, koulelo”

Výtvatné činnosti- Trhání papírků, lepení hrušky, obtiskávání brambory
Základní matematické představy –Počítání plodů podzimu

Smyslové činnosti- Poznávání chutí a tvaru ovoce a zeleniny

