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Z a h r a d n í   š k o l k a 

 

U Šípkové Růženky 

Termín: 11. květen – 30. červen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovaly: pedagogové MŠ J. Holuba 
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Vzdělávací oblasti:  

1. Dítě a jeho tělo: 

                             1.1. Chráníme své zdraví 

                                    1.2. Sportem ku zdraví  

 

      2. Dítě a jeho psychika: Život na naší zahradě 

 

      3. Dítě a svět:  Bezpečně na cestách 
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Ad 1) Motivační otázky:  Proč byla MŠ uzavřena? 

                                              Co jsou bacily a viry? 

                                              Jak se chráníme před nemocemi? 

                                              Upevňování BOZ dětí – zvýšená hygiena. 

                                              Prohlížení encyklopedií 

                                              Jak poznáš nemoc a kdo Ti pomůže? (telefonní číslo 155) 

 

Vzdělávací nabídka činností: 

- vytleskávání a rytmizace slov 

- malování a kreslení - vir – rozfoukávání barvy brčkem 

                                                 obkreslování rukou 

Kniha: Co jsou bacily?  – leporelo 

Hudebně pohybové hry: Šla Nanynka 

                                             Hlava, rameno 

                                             Ruka, noha  

                                            Twister 

Písně: Když jde malý bobr spát 

              Proč 

              Čisté ruce 

Pracovní listy: Kafometík – Lidské tělo číslo 21, 22,33,34,48 
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Ad 2) Motivační otázky:   Jaké sporty známe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                              Co k nim potřebujeme? 

                                 Jak, kde a s kým sportuji? 

                                 Sportujeme bezpečně. (telefonní čísla 150,155,158) 

                                 Prohlížení encyklopedií 

Vzdělávací nabídka: 

- vytleskávání a rytmizace slov 

Pohybové činnosti: nápodoba pohybu sportovce 

- Slalom s přenášením předmětů 

- Přeskoky přes gumu, švihadlo 

- Opičí dráha 

- Podbíhání lana 

- Míčové hry 

- Prolézání obručí 

- Skákání v pytli 

Pohybové hry: Na jelena 

                          Paleček a obr 

                           Pálí to 

                           Elektrika 

                           Pan Čáp   

Písně: Sport je zábava 

             Zelená je tráva 

Říkadla:  Kafometík  – Olympiáda str. 61 - 66 

Pracovní listy: Kafometík - Olympiáda č. 45,46,23,24,17,18,9,10,5,6 

Pokusy: alobalový panáček 

Pracovní činnosti: Skládání z papíru: loďka, parník, vlaštovka 
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Ad 3)Motivační otázky: 

- Co vidíš na zahradě? 

- Koloběh vody v přírodě. 

- Šetříme vodou vždy a všude. 

- Co se vyrábí ze dřeva? 

- Prohlížení encyklopedií, rostliny, hmyz, ptáci. 

- Číselná řada 0-10. 

- Barvy. 

- Zahradní nářadí a činností s ním, pojmenování, nápodoba. 

- Vytleskávání a rytmizace slov. 

- Knihy:  Víš, kde jsou děti stromů? 

-                Slyšíš, jak mluví stromy? 

Básně: Zahradníkův týden 

              Pampeliška 

              Sedmikráska 

Hudební a pohybové hry: Myška tanečnice 

                                                Sedmikráska 

                                                Všichni domů 

Písně: Polámal se mraveneček 

           Na naší zahrádce 

           Na naší zahradě ( nápěv - Na tom Pražském mostě) 

           Pod naší okýnkem 

           Stromy 

           Včelí medvídci 

           Prší  

           Tancovala žížala 

Pokusy: barvy – Míchání a prolínání barev 

                Barevná cestička – kulička a barvy v krabici     

                Skládání z přírodnin 

                Setí a sázení na záhony 

                      Zapouštění barev do mokrého podkladu 

                             Hmatové poznávání 

  Herbář rostlin 
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Pracovní listy:Kafometík – Ekologie a příroda č. 36 

                                                 Život u vody, na louce č. 69 -74 

Malování: Krepovým papírem 

                    Kresba stromů - uhel, křída, rudka 

                    Malování stromů 

                    Otisky kůry stromů 

                    Otisky přírodnin 

Stolní hry: Pexeso 

                     Domino 

Hmyzí hotel: výroba 

Skládání a lepení papíru: Beruška 

                                              Tulipán 

Zahradní tkaní  
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Ad 4)motivační otázky: druhy dopravních prostředků 

- Dopravní značky 

- Cesta do MŠ 

- Koho zavoláš při nehodě? (telefonní čísla 150,155,158) 

- Prohlížení encyklopedií 

- Kniha – Stůj, pozor, volno 

- Orientace v prostoru 

Hádanky – Kafometík - Doprava a cestování    

Vytleskávání a rytmizace slov 

Pohybové hry: Na barevná auta 

                            Barvy – sběr PET víček 

                            Stůj a jdi – reakce na signál 

Básně: Červená je kytička 

              Z knihy Slabikář slušného chování 

Písně: Jede, jede vláček 

             Jede, jede vlak 

             Tú, tú auto už je tu 

             Křeček 

             Jožin z bažin 

Malování a kreslení: Čím jezdíme – chodníkové křídy 

                                     Cesta do Mš  

Pracovní listy – Kafometík – Doprava a cestování č. 50,46,44,42,40,38,36,31,30,21,18,10 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                           


