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Tématické části:

Charakteristika:

Tento blok je zaměřen na adaptaci dětí na nové školní prostředí a režim mateřské
školy, dále seznámení s kolektivem a navazování nových sociálních vztahů (a stanovení
pravidel, které budeme společně dodržovat). Úzce se dotýká znaků podzimu – jako
podzimní počasí, přírodních jevů a koloběhu v přírodě. Seznámíme se s jednotlivými
druhy ovoce a zeleniny, budeme rozvíjet povědomí o zvířatech žijících na poli a v lese
či  parku.  Dále  budeme pracovat  s  tématy křesťanských svátků  a  tradic  v  tomto
období.

Zpátky ve školceZpátky ve školce

Sluníčko a dupající ježekSluníčko a dupající ježek

SVATOJÁNEK ZAČÍNÁ SVATOJÁNEK ZAČÍNÁ 
OBJEVOVAT SVĚTOBJEVOVAT SVĚT



Dílčí vzdělávací cíle:

- seznámit se s prostředím MŠ 

- znát své jméno, značku a jména ostatních dětí ve třídě 

- vypěstovat, upevnit návyky a zásady správného chování 

- získat informace o vzájemné poloze předmětů ve třídě s jejich popisem 

- naučit se správně používat pomůcky a umět je uložit zpět na své místo 

- získávání a upevňování citové samostanosti a rozvíjení komunikativních dovedností

- vědět co se děje na poli, na zahrádce a v sadu, jak sklízíme a uchováváme co jsme
vypěstovali

- znát podzimní plody (houby, kaštany, žaludy, bukvice, ...)

- poznat ovoce, zeleninu podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, vědět o jeho významu pro
zdraví člověka

- vnímat změny přírodních jevů (vědět, že na podzím někteří ptáci odlétají do teplých
krajin a končí léto)

Vzdělávací nabídka: 

- Sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí. 

- Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení). 

- Smyslové hry (ukázka, ochutnávka různých druhů zdravé výživy). 

- Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí – otisk ruky. 

- Didaktické hry na poznávání různých druhů ovoce a zeleniny různými smysly. 

- Manipulační činnosti s přírodním materiálem, koordinace oko-ruka. 

- Činnosti  směřující  k  ochraně  zdraví,  osobního  bezpečí  a  vytváření  zdravých  životních
návyků, prevence úrazů a nemocí. 

- Dechová, uvolňovací a relaxační cvičení. 

- Hudebně – pohybové hry a tanečky, tleskání do rytmu, hra na tělo.

- Koordinace oko-ruka při vyplňování grafických listů. 

- Kresba postavy: detaily, popis, obkreslování částí těla. 

- Souvislé vyprávění podle obrázků k tématu, zhodnocení situací. 

- Pojmenování, třídění ovoce a zeleniny (rozlišování jednotlivých smyslů, ochutnávka), zdravé
x nezdravé výživy. 



Příklady činností:

- Sběr přírodnin a manipulace s nimi

- Vytváření podzimních koláží

- Dramatizace pohádky (O veliké řepě)

- Pohybové ztvárnění říkadel, písní

- Modelování ovoce a zeleniny

.   


