MOUDRÁ SOVA – MŠ plná zábavy
„ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“
1. TÉMA: VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE:
-

sova poznává MŠ
kamarádi, chování ve školce
pocity dětí, dělit se s kamarády
spolupráce ve třídě

2. TÉMA: MAGICKÝ SVĚT SMYSLŮ:
-

pět smyslů – seznámení
„Na zvířátka“ – zvířecí smysly
počasí a příroda, podzim, sběr přírodnin
stříhání, kreslení, potlačit v dětech strach, „Omalovánky moudré sovy“

3. TÉMA: CO ZE MĚ DĚLÁ ČLOVĚKA:
-

rodina, lidské tělo, jsme lidé?
„Na lékaře“ – části lidského těla
„Na kuchaře“ – funkce při jídle
lidské tělo, opakování z celého měsíce

4. TÉMA: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÁ PRÁCE:
-

sova ztratila čepičku – poznáváme barvy
jemná motorika – rukodělné práce
tvořivé myšlení – fantazie dětí
tradice – vánoční téma, veselé vánoce

5. TÉMA: NAŠE PŘEKRÁSNÁ ZEMĚ:
-

žiji na planetě, životní prostředí
stromy, ocenit krásu země
prales, pouštní zkoumání
zimní hrátky, opakování poznávání o zemi

6. TÉMA: SMÍCH A ZÁBAVA PŘI HRÁCH VE TŘÍDĚ:
-

cvičíme se sovou, pokyny při hrách
počítání, rozeznávání pořadí
hrubá motorika – obratnost
paměť, sova zná barvy

7. TÉMA: PŘIPRAVTE SI DEŠTNÍKY – POHLED NA POČASÍ:
-

„Na meteorologa“ – předpověď počasí
„Březen, za kamna vlezem“ – lidová pranostika
změny počasí – střídání ročních období
domečky počasí – jarní změny

8. TÉMA: ZKOUMÁNÍ SVĚTA ZVÍŘAT:
-

„Máme rádi zvířata“ – druhy zvířat
„Travička zelená“ – životní prostředí
chování ke zvířatům – volně žijící
ohrožená zvířata – ZOO, safary

9. TÉMA: NASEDAT, ZÁBAVNÉ PROJÍŽDKY DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY:
-

„Na dopravní prostředky“ – dopravní výchova
Co plave? vodní hry, dopravní prostředky pod vodou, „Na povolání“
Co létá? Vesmír?
Zvířecí doprava? – zvíře jako dopravní prostředek

10. TÉMA: ZÁBAVA A HRY VENKU:
-

rozvíjet smyslové vnímání – trpělivost, rychlost
možnosti těla při zábavě a hrách venku
rozlišování pravá a levá, prázdninové přání
-rozloučení s MŠ, předškolní vnímání, smysl ZŠ

