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IB PODLE ŠVP
,,CO TO VENKU ŠUSTÍ? VÍTR HONÍ LISTÍ!,,
V listopadu budou děti pozorovat změny v přírodě, poznávat typické znaky a počasí v podzimním období a porovnávat je s předchozím. Osvojí si poznatky o těle a jeho zdraví, o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou.

ČTYŘLÍSTEK POUŠTÍ DRAKY 2.-6.11 2020
OČEKÁVANÉ CÍLE
pochopit a znát základní přírodní zákony
	umět se výtvarně vyjádřit
vytvářet povědomí o sounáležitostech s přírodou
seznamovat děti s netradičními technikami při fantasivním tvoření
posilovat povědomí o střídání ročního počasí

NABÍZENÉ ČINNOSTI
tvoření s přírodním materiálem (draci)
výroba draků, malování, pracovní činnosti
hry na téma
vycházky do přírody, poukazovat na změny počasí
papírový x pohádkový drak
KK- povídání s dětmi o jejich pocitech, kdy jsme vesly, kdy smutní, pohádky, povídky o dracích
VV- vybarvování a malování draků pohádkových i papírových, používání barev pestrost, fantazie
PČ- výroba draků, úklid zahrady, správné chování v přírodě, hrabání listí
TV- pohybové hry, tanečky, dechová cvičení, rovnováha
HV- vyletěl si pyšný drak, básničky, písničky, říkadla 

PLÁN PRO PŘEDŠKOLÁKY
chůze po pohyblivé rovině
střídat běh s chůzí na zvukové signály
rovné čáry, vodorovné, svislé pracovní listy
co bylo na obrázku? Co sem patří a nepatří

POZNÁMKY


2. BOBÍK A BAREVNÉ POČASÍ 9.-13.11 2020
OČEKÁVANÉ CÍLE
mít povědomí o změnách počasí
dokázat o počasí vyprávět, co se kdy děje, jak se oblékáme
vést k experimentování s barvami
upevňovat základní návyky při výtvarných činnostech, příprava a úklid pomůcek
podporovat kvalitní zpracování tématu
NABÍZENÉ ČINNOSTI
výroba deštníků
hry s mlhou
svatý Martin, tradice zvyky, pečení rohlíčků
	vycházky do přírody
	pohybové a hudební činnosti s vhodně zvoleným tématem
KK- povídání o počasí a správném oblékání, prevence nemoci, o svatém Martinovi příběh
VV- práce s voskovkami, barvami, pastelky, malování obrázků ss zvoleným tématem
PČ- výroba deštníků, pracovní listy, lepení, stříhání
TV- ztvárnění pomocí těla počasí, pohybové aktivity se změnami poloh, správné názvosloví
HV- písně o počasí, básničky, říkadla, jednoduché tanečky

PLÁN PRO PŘEDŠKOLÁKY
výdrž ve stoji na jedné noze
správná reakce na změnu tempa běhu podle hudby
plazení pod nízkou překážkou
pracovní listy- domalovánky listu, sluníčko, mrak apod.
rozvoj souvislého vyjadřován, zapamatovat si věci jdoucí po sobě
počty do 10, číselná řada
umět povídat o tradici Martin na bílém koni

POZNÁMKY
3. PIŇĎA USPÁVÁ ZVÍŘÁTKA 16.-20.11 2020
OČEKÁVANÉ CÍLE
mít povědomí o zimním spánku některých zvířátek, kde která zvířata žijí
o které se jedná, jak se připravují, která odlétají a proč
zazimování zahrady a příprava na zimu
poznávání zvířátek, lesa, houby, stromy
umět je pohybově, výtvarně i zvukově ztvárnit
volné i řízené činnosti kde děti dokáží vyjádřit svou tvořivost a fantazii
NABÍZENÉ ČINNOSTI
domečky pro zvířátka, v přírodě i ve školce
hry na zvířátka
dostatek encyklopedií a obrázků
zvuky zvířat na CD, dokumenty, pohádky v TV
úklid zahrady, úklid venkovních hraček na zimu
KK- pohádky o zvířátkách, čtecí, koukací i poslouchací
VV-malování zvířátek, vybarvování omalovánek
PČ- pracovní listy na určené téma, houby, stromy, les, určování, pojmenování
TV- pohybové hry a cvičení s tématem zvířátek, upevňování poznatků, vycházky do lesa

PLÁN PRO PŘEDŠKOLÁKY
koulet míč hlavou i nohama
poskoky vpřed, vzad, vpravo, vlevo
chůze po pohyblivé rovině
sluchová analýza, přiřadit zvuk k obrázku
co kam patří, co nepatří
pracovní listy- matematické představy

POZNÁMKY

4. MIŠPULÍN JE NEMOCNÝ 23.-27.11 2020
OČEKÁVANÉ CÍLE
lidské tělo, pojmenování částí lidského těla
prevence před nemocí
chodíme k lékaři, který slouží na co
prevence sociálně patologických jevů- léky, drogy, nebezpečí
posilování jemné a hrubé motoriky
NABÍZENÉ ČINNOSTI
hrajeme si na lékaře, stavíme ordinaci
cvičení a posilování celého těla
hry na poznávání určitých částí těla, spolupráce a pomoc ostatním, dotek, kontakt
obrázky a pohádky z lékařského prostředí
volné hry a řízené činnosti na určené téma
KK- povídání o nemocech, lékařích, příběhy, pohádky, nebezpečí, jak předcházet namoci, správná životospráva 
VV- kreslení postavy, mít povědomí o tom co obsahuje kresba lidského těla
PČ- výtvor lékařského kufříku, vědět co vše patří do lékárničky
TV- protahování a zdravotní cvičen, dýchací cviky
HV- dramatizace, hudebně i pohybové činnosti na téma

PLÁN PRO PŘEDŠKOLÁKY
koulet míč hlavou i nohama
výdrž ve stoji na jedné noze
	krátké, dlouhé tony, hluboké, vysoké
	určit první a poslední slabiku

pracovní listy- hry se slovy na téma, slabiky, hlásky

POZNÁMKY








