
LEDEN 2023 

 

 

Plán výchovně-vzdělávací činnosti 

TÝDEN TEMATICKÝ 
CELEK 

DÍLČÍ TÉMA ČINNOSTI, AKTIVITY 

  

 

 

2. – 6.1. 

 

 

 

My tři králové 

jdeme k Vám 

-vysvětlení tradice (kdo byli tři 
 králové, proč šli do Betléma ...)  

-naučení písničky My tři králové  

-práce s papírem – králova 

koruna, kometa  

-pohoštění pro krále - modelování  

-koledování králů v mš  

- dramatizace cesta králů 

- prev.log. chvilka – Ň  

- procvič. počítaní do 6, slabik 
 

 

 

 

9. – 14. 1. 

 

 

 

Toto studí, 

toto zebe, sníh 

už padá z nebe 

- prev.log.chvilka – K 
- porovnávání velikostí  

-porovnávání více x méně  

- procvičování počítání do 6 

-práce s papírem – sněhulák  

-nácvik básničky, písničky  

-taneček  

-pokus se sněhem , prohlížení 

vloček pod lupou  

-grafomotorické cvičení 
 

 

 

 

16. – 20. 1. 

 

  
 

Paní zima přišla 

k nám, zasypala 

celý kraj 

 

- prev.log. chvilka- G 

- paní zima – tvoření z papíru  

- malba temperou, zapouštění 

barev  

-nácvik básničky  

-vymysli příběh o paní zimě  

-pokus s ledem a sněhem  

-zvířátka v zimě  

-poslech a četba – zimní příběh, 

reprodukce textu 
- grafomotorické cviky  

- barvy zimy 

 

 

 

23. – 27. 1. 

 

 
 

Lyže, boby, sáně 

vyskočíme na ně 

 

-prev.log.chvilka – C  

-povídání si o lyžařském kurzu  

- ict – bee- bot –cesta lyžaře, 

sáňkaře  

-nácvik básničky  

-prohlížení si lyžařského vybavení  

-jak se chováme na horách, na kopci 

(prevence ) 

-jízda na lyžích – slalom po třídě  

- int.panel – pracovní listy gmc, 

zraková diferenciace, procvičování 

počtu a tvarů 

- grafomotorika - lyžař 



 

LEDEN 2023 

PLÁNOVANÉ AKCE 

Termín Událost Další informace 
 

3.1.,10.1., 

24.1.2023 

(úterky) 

 

 

Plavecký kurz 

- s sebou podepsaný ručník, koupací 

čepici, plavky (jednodílné, nebo jen 

spodní díl plavek), drobnou sladkost do 

batůžku, pití a svačinku budou mít děti 

od nás - prosíme děvčatům sepněte 

vlasy do culíku - nedávejte dětem na 

cestu rifle – děkujeme -děti,které 

nemají 4 roky budou v tyto dny 

odhlášeny 

 

16.1.- 20.1. 

 

Lyžařský kurz 

 

- týká se již přihlášených dětí 

- o průběhu kurzu Vás budeme včas 

informovat 

- když nebude sníh, kurz bude v jiném 

termínu 

 

   
 


