Vzdělávací obsah

září

téma
Mějme se rádi

podtéma
1.Vítáme nové kamarády ( seznámení
s kamarády,učitelkami,značkami)
2.Už znáš naši školku ?(seznámení
s prostředím(
3.Kudy kam,do všech stran ( obec,okolí
obce,vzpomínky na prázdniny
4.Babí léto (loučení s létem,změny
v přírodě,počasí,oblečení)

říjen

Podzim klepe na dveře

listopad

Příroda usíná

prosinec

Těšíme se na Vánoce

leden

Zimní radovánky

1.Co nám dala zahrádka(ovoce x zelenina)
2.O poslední vlaštovce ( stěhovaví ptáci)
3.Podzimní plody ( na poli , v lese)
4.Jak mluví les (stromy
jehličnaté,listnaté,houby,plody,keře)
1.Padá listí barevné ( podzim-změny
v přírodě,jevy,počasí,plody)
2.Vyletěl si pyšný drak ( draci,oblékání na
podzim)
3.Zvířátka v podzimním lese ( volně žijící
zvířátka,zimní spánek)
4.Ptačí koncert ( volně žijící ptáci)
1.Uz nám zima začíná,čerti lezou z komína
( seznamovat se s tradicemi –Mikuláš)
2.Těšíme se na Vánoce ( advent,výroba
dárků,výzdoba MŠ , výstavka,pečení perníků)
3.Vánoční těšení ( besídka,lidové zvyky ,
tradice)
1.My tři králové ( týden nových
hraček,doznívání Vánoc)
2.Postavíme sněhuláka ( zima-znaky,změny
v přírodě,počasí )
3.Tři vrabčáci ( ptáci v zimě,péče o ně,krmítka)
4.Zimní sporty ( hry ve sněhu,oblečení)

únor

Moje tělo a zdraví

1.To jsem já ( části lidského těla,zdravý způsob

březen

Jaro ťuká

duben

Péče o naši zemi

květen

Slavíme ve školce

červen

Těšíme se na prázdniny

života,strava, oblékání v zimě)
2.Karnevale-račte dále
( karneval,masopust,tradice)
3.Bez práce nejsou koláče( povolání
,nářadí,výrobky)
4.Předměty kolem nás (vlastnosti materiálůbarvy,velikost,materiál,váha,tvar,množství,použití)
1.Můj den ( ráno,poledne,večer,změny)
2.Na tom našem dvoře (domácí
zvířata,mláďata,užitek)
3.Přišlo jaro do vsi (změny v příroděcharakteristické znaky jara)
1.Velikonoce (svátky jara,tradice,zvyky)
2.Na dopravu ( dopravní
prostředky,předpisy,značky,BESIP)
3.Rybník,potok studánka (ochrana životního
prostředí,koloběh vody,život u vody)
4.Země česká ( Morava,Čechy,moje vesnice,naše
vlast-statní symboly)
1.Hrajeme si na řemesla ( kde pracují
rodiče,povolání)
2.Maminka má svátek( besídka,svátek,matek)
3.Neživá příroda ( nerosty,horniny,voda,vzduch)
4.Povídám,povídám pohádku ( hrajeme
pohádky,malujeme pohádky,vyrábíme loutky)
1.Slavíme svůj svátek ( Den dětí,těšíme se na
výlet,noční spaní)
2.Bzučí,lezou létají (svět
hmyzu,obojživelníků,plazů)
3.Máme rádi zvířata (exotická,domácí,volně žijící)
4.Brzy budou prázdniny ( kam pojedeme na
prázdniny,léto,nebezpečí úrazů o prázdninách)

