
rŘíptv i v zoÉl_Ávncí plÁnt
Měsíční plán: NAMALUJ SVĚT

Týdenní plán: KoHo tuÁru ruelRnoĚ.ll

Hlavní činnosti (průběžně) : upevňovat u dětí povědomí o důležitosti rodiny, proč je důležité
být na sebe hodní, vzáiemně si naslouchat a pomáhat.

olonxncry cíl_eruÉ óruruosrt

I,-POHYB : Při pobytu venku chŮze, běh, poskoky, překonávání překážek, míčové hry
Procvičování pohotové reakce na smluvený signál- soutěživé hry
Běh od mety k metě, přelézání a přeskok nízké překážky
p rolé z án í l átkové ho tu nel u

l.ŘrČ : Rozhovory s dětmi o rodičích, proč chodí do práce, co v práci dělají, co dělají doma a jak
jim mŮžeme pomáhat,
Didaktické hry- co si dnes maminka oblékne?
Sluchová cvičení - procvičování schopností sluchu- odkud zvuk přichází? Co slyšíš?

ttt.POZNÁVÁrUÍ: Rodina může vypadat různě,- práce s encyklopediemi a obrazovým materiálem
evropská rodina, japonská rodina a tradice, rodina v africe, rodina
multikulturní
vytváření povědomí a pozivitní postoj k okolnímu světu

Vytváření významových kategorií - co té napadne když řeknu RoDrNA
co tě napadne když řeknu DOMOV
co tě napadne když řeknu SPORI

Porovnávání a řazení předmětŮ podle velikosti - velký-malý-větší než-menší než

IV.ESTETIKA: seznámení s novolJ říkankou ,,RODINA"
Co ta očka vidí, (rozhlížení kolem sebe)
vidí, vidí lidi. (vzájemné ukazování na sebe)
Tátu, mámu, holčičku, (počíáme na prstech)
kluka, dědu, babičku, (počítáme na druhé ruce)
Spolu bydlí v domečku, (obejmeme své tělo)
na zeleném kopečku. (malujeme kopeček)

V.?RAKTICKÉ ČlNNosTt : Malujeme rodinu - práce s tuhýmitemperami



Rodino
Povídei, kdo všechno potří do rodiny o obrózek si vymolui
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Mómin pomocník
Poimenui, co ie no obrózku o dei do kroužku všechno, z čeho můžeme uvořit polévku
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co móme domo
Poimenui, co všechno móme domo o k čemu nóm věci slouží
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