LISTOPAD 2021
Plán výchovně-vzdělávací činnosti
TÝDEN

1. – 5. 11.

8. – 12. 11.

TEMATICKÝ
CELEK
CESTA
K MÉMU
TĚLU

CESTA
K MÉMU
TĚLU

DÍLČÍ TÉMA

ČINNOSTI, AKTIVITY

DUŠIČKY ANEB
STRAŠIDÝLKOVÁNÍ
V MŠ

-vysvětlení tradice – Dušiček
- výzdoba mš (strašidýlka)
-práce s nůžkami – lampiony
-pečení cukroví pro strašidýlka
-nácvik ,,straši“ tanečku a básničky
-procvičování počtu do 5
-procvičování geometrických tvarů
- preventivní log.ch. - J
-strašidelný den v mš – masky
-návštěva hřbitova

NA SVATÉHO
MARTINA, KOUŘÍ
SE NÁM
Z KOMÍNA

-kdo je sv. Martin, proč slavíme sv.
Martina
-pohybová hra
-procvičování počtu do 8 – podkovy
-porovnávání velikostí – meče
-práce s kladívkem a hřebíky
-zdobení podkoviček
- nácvik básničky o sv. Martinovi
- pečení martinských rohlíků
- preventivní log.ch. - N

15.– 19.11.

CESTA
K MÉMU
TĚLU

MOJE TĚLO PEVNÉ
JE

22.– 26.11.

CESTA
K MÉMU
TĚLU

CO UMÍ MOJE
TĚLO

- seznámení se stavbou těla (části,
kosti, svaly, ..)
- seznámení se s názvy kostí
-práce s papírem –stříhání lepení
kostra
-kam patří kosti – umístění do těla
-Co dělat když…- jak se zachovat
v krizových situacích, povídání o
záchranné službě
-nácvik básničky, písničky, tanečku
-zdravé potraviny
- preventivní log.ch. - D
-poznávání orgánů
- pokus plíce, trávení
-vysvětlení koloběhu krve
-kam patří orgány- umístění do těla
-co je zdravé pro mé tělo
-pracovní a výtvarná činnost-Mozek
-prohlížení knih a encyklopedií o
těle
-nácvik básničky
-pohybová hra na krvinky – procvič.
počtu
- preventivní log.ch. - T

LISTOPAD 2021
PLÁNOVANÉ AKCE
Termín
3.11.2021

Událost
Návštěva hřbitova

Další informace
- v rámci vycházky navštívíme místní
hřbitov, kde si prohlédneme hroby a jejich
výzdoby a vysvětlíme si, jak se na hřbitově
chováme ….
- den plný zábavy, soutěží a tance

4.11.2021

5.11.2021
17:00hod.

Strašidelný den v MŠ

Světýlkování
-lampionový průvod

- prosíme rodiče o přípravu
masky pro dítě
- lampionový průvod po vesnici
- sraz u Kulturního domu v Opatovci,
odchod v 17:00 hod.

-prosíme rodiče, aby dětem
vyrobili nebo koupili lampion
- do mš přijede divadlo, po plavání

12.11.2021
10:45

16.11.2021
8:30

Divadlo JOJO
O sněhovém nadělení

Logopedická depistáž
Mgr.Lenka Novotná

v daném týdnu doneste prosím
vstupné 60,-Kč
-

- paní logopedka provede logopedické
vyšetření u vybraných dětí

- vyplnění souhlasu rodičů u
vybraných dětí

