Červen – „Letní radovánky“
Záměr

Příklady konkrétních činností

Rozvoj sociálního cítění
vytvářet a rozvíjet vztahy dětí k okolí
- založení záhonku s květinami
vytváření základu estetického vztahu ke světu, - ilustrace českých malířů - léto, letní krajina,
k životu, kultuře a umění
hry dětí v létě - prohlížení ilustrovaných knih
Hudební výchova
upevňování nádechu a výdechu
zpěv doprovázený pohybem i hrou na dětské
hudební nástroje; instrumentální doprovody
písní
nácvik písní
Výtvarná výchova
malování temperami na základě prožitků dětí
- strom a plody v lese, moře a skály v pozadí,
hory dotýkající se nebe, poušť a slunce nad
obzorem
plastický obraz
kresba tužkou
Tělesná výchova
hry s míčem, skoky přes švihadlo
cvičit běh v přírodním prostředí střídaný
s chůzí
procvičování koulení míče s obměnami
v přírodním terénu
Lesní výchova
Rozvíjení poznání
život u vody – ryby, ptáci, hmyz, rostliny;
význam i nebezpečí vody
živá příroda – stromy a živočichové v lese
rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení,
sebevyjádření, řešení problémů)
oslava MDD

- hra: „Na pejska a kočičky“
- opakování naučených písní s doprovodem na
Orffovy nástroje + nácvik písně „Na bubínek
dělám bum“
- „Hurá na výlet“, „Kostry“

- malba: „Má představa léta“

- „Hawaii“
- „Já na lodi, na moři“

- hra: „Zeměkoule“, soutěž ve skákání přes
švihadlo
- indiánský běh s úkoly
- štafetový závod – koulení míče hlavou

- hry s morseovkou, uzlováním a šiframi

- vyprávění dětí na téma: „Kam pojedeme na
dovolenou k vodě, a co nás tam může potkat.“
- hra: „Co k sobě patří“ (plody a stromy,
živočichové a prostředí...)
- hra: „Co by se stalo kdyby“ - problémové
situace ve vazbě na daná témata
- výroba dárku pro kamaráda

Rozvoj komunikace a jazykové činnosti
rozvíjení řečových schopností a jazykových
dovedností

nácvik básně

- vyprávění dětí na téma „Čím budu až budu
velký a proč“, využití znalostí dětí o
jednotlivých profesích
- kam pojedu na prázdniny - rozhovory o
místě, které děti navštíví - vesnice, město,
louky, pole, les, rybníky apod.
- „Červen“

Poznámky, hry, atd.:
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