
Téma na měsíc ČERVEN:

Těšíme se na prázdniny
Vzdělávací cíle měsíčního bloku:

 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení
a hodnotit svoje zážitky ( říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo )

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti
 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky.
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 těšit se z hezkých a příjenmných zážitků, z přírodních i kulturních krás
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výřživy
 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc –

kam se obrátit, koho přivolat.
 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky – starat se o osobní hygienu,

přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat.
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi – zdravit známé děti i

dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení,
uposlechnout pokyn

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých.
 zacházet šetrně s vlasními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami apod.
 být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti.
 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí – soucit, radost, náklonost, snažit se ovládat své afektivní chování –

zklidnit se , tlumit vztek, zlost nebo agresivitu
 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitk – lásku, soucítění, radost, spokojenosti strach, odmítání
 rozlišovat citové projevy v důvěrném rodinném a cizím prostředí.
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1. týden

Komunikační kruh – Sluníčko svítí pro všechny. V době, kdy u nás je den a děti si hrají, na jiném místě je

noc a děti spí. Glóbus představuje celou naši zemi, místo, kde žijeme my. Svět je rozdělen na díly

(světadíly) – ten, kde žijeme my, se jmenuje Evropa. I na ostatních místech zeměkoule žijí děti, které si rády

hrají. Jiná barva pleti není důvodem k nadřazenosti- růžičky jsou take různých barev, všechny jsou krásné.

Děti hovoří různými jazyky (slovo maminka v různých jazycích). Jak a s čím si děti hrají- prohlížení

suvenýrů z různých zemí.

Literární chvilky – melodizace textu Rozkvetlou růžičku s barvičkou léta pro radost dětem z celého světa

Pohádka- “Za pohádkou kolem světa”- výběr pohádek, četba při různých příležitostech

Báseň- “Indiáni, Eskymáci”, “We are born”

Písně - poslech etnické hudby- poslech typické orientální, černošské, indiánské hudby,

pohybová improvizace, “Grónská písnička”, "Indiáni"

–“Děti černé, žluté, bílé”

- "Twinkle, twinkle"

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

- Pohybové hry- “Na letadla”, “V pravo v levo na mapě”

Výtvarné činnosti – Papírový řetěz postaviček- děti vystřihují postavičky a slepují je k sobě, řetěz spojíme.

Doprostřed postavíme kouli polepenou květinami nebo glóbus symbolizující Zemi

Smyslová činnost – práce s encyklopediemi- vyhledávání

informací o světadílech

Matematická představivost – Práce s mapou- letadlem za

kamarády- na plošnou mapu světa si položíme obrázky dětí z

dané oblasti, dáme jim jména. Vyznačíme místo naší republiky

a vydáme se na cestu za kamarády, necháme děti přemýšlet, jak

bychom mohli zjistit, kdo bydlí nejdál, měříme leteckou

vzdálenost provázkem, vzdálenost si naznačíme a společně

určíme porovnáváním, která cesta byla nejdelší. Vpravo, vlevo.
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2. týden
Komunikační kruh – Tento týden budete zkoumat svět kolem nás. Co je v našem okolí, v okolí domova, v

okolí školky? Všímáme si každého zákoutí a poznáváme je. Učíme se adresu, kde bydlíme, kde v okolí

najdeme obchod, kde je květinářství, kde je policejní stanice, kde jsou hasiči. Budeme chodit na procházky

do okolí.

Literární chvilka – Karel Čapek- devatero pohádek
Písně- "Já jsem muzikant", "Kdyby byl Bavorov" , "Roce ,roce ,row your boat"

Básně- "Hlavní cesta", "Go, go, go!"

Pohybové činnosti – procházky do okolí MŠ, zjišťování kde co je, ranní protahovací a posilovací cviky se

správným dýcháním

Výtvarné činnosti- Kreslíme naše okolí MŠ,

Smyslová činnost – podle fotek určujeme, kde asi můžeme být (obchod, lékař,...)
Matematická představivost – Počítáme, kolik obchodů je okolo nás, skládáme geometrické tvary jako dům,

auto a jiné
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3. týden
Komunikační kruh – Tento týden se věnujeme vodě, budeme dělat vodní pokusy. Co všechno se dá s

vodou dělat? K čemu slouží? Voda je základem života. Upomínáme si, že se musíme starat i o vodní toky,

jelikož ze špinavé vody nemůžeme pít ani my, ani zvířata. Jaká zvířata vlastně žijí ve vodě, v řece, v oceánu?

Pokud bude teplo, uděláme si "sprchu" na zahradě :)

Literární chvilka
Četba pohádek o vodních živočiších, prohlížení encyklopedie s mořskými tvory

Písně- poslech "Water cycle", "Vltava"

"Old McDonald had an ocean", "Holka modrooká"

Básně- "Rain", "U moře je všechno mořské"

Pohybové činnosti- "Baby Shark", "Rybičky, rybičky" , "Na rybáře"

Výtvatné činnosti- výroba oceánu, koloběh vody

Základní matematické představy – Barvy ryb, jejich tvary a velikosti
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4. týden
Komunikační kruh – Jedeme na prázdniny- plánujeme, kam pojedeme. Prohlížení tras na mapě. Čím

pojedeme- dopravní prostředky (odkud vyjíždí vlak- vlakové nádraží, letadlo- letiště, lode- přístav atd.). Co

si vezmeme na cestu?

Pohybové činnosti - Příprava módní přehlídky, děti předvádění a popisují jednotlivé části oděvu
Námětová hra- Kufr pro Honzíka a Haničku- výběr oblečení ze společné skříně do

jednotlivých kufříků

Pohybová hra se zpěvem “Vláček”

Pozorování dopravních prostředků – vycházky podle možností

Literární chvilka
Četba z knihy “Honzíkova cesta”- vybrané kapitoly

Básně- “Puffer train” , “Prázdniny”

Písně- “Vláček”

“The transportation song”

Výtvatné činnosti- Kreslení dopravních prostředků – návrh

kresby tužkou přiložíme na podklad potřenou temperovou barvou, ktesbu děti obtáhnou špejlí, na rubu

vznikne obtisk kresby

Smyslové činnosti- Při přípravě módní přehlídky popisujeme různé vzory na oblečení a barvy


