ŘÍJEN
Integrovaný blok:

PODZIM

Podtémata:

podzim čaruje - houby
podzimní počasí
zvířata na podzim
plody podzimu – jablko
dušičky – svátek všech svatých

PODZIM ČARUJE - HOUBY
Co jsme zvládly v rámci řízené činnosti:
Komunitní kruh:


využití mluvícího předmětu (kaštan) - pravidla kruhu: mluví jeden a ostatní naslouchají



společné povídání o tom, jaké jsou znaky podzimu – využití obrázků a přírodnin

Tělesné cvičení:


motivované cvičení na téma houby v lese



protahovací cvičení celého těla

Hudební činnost:


nácvik písní: Bedla, Lísteček z javora, Podzim je tu ať, Podzimku, podzimku, Muchomůrka

Hudebně-pohybová činnost:


Hříbek a muchomůrka - taneček

Pohybové hry:


Hříbek v lese



Na houbaře

Výtvarná činnost:


práce s barvami, válečky, štětci - míchání barev (podklad pro další práci)

Pracovní výchova:


houba - práce s přírodním materiálem (bulgur, kokos, mák, semena), práce s lepidlem



hřib a muchomůrka - práce se šablonou, stříhání, lepení, práce s raznicemi

PODZIMNÍ POČASÍ
Co jsme zvládly v rámci řízené činnosti:
KK:


povídání na téma: podzimní počasí (déšt, vítr, mlha,..) – obrázků



povídání o dešti, mlze

Výtvarná činnost:


skupinová práce - výroba holínek, deštníku, dešťových kapek (práce s trojúhelníkovými voskovkami +
vystřihování, lepení)



výroba kaluže (rozfoukání barev po ploše), holínky (vybarvení Progressy, stříhání)



výroba deštníku - kreslení



dešťové kapičky - hra s barvou - zapouštění barev, použití rozprašovače

Pracovní činnost:


výroba deštníku - stříhání a skládání papíru, práce s drátkem, lepení



pracovní chvilka - skládání papíru, lepení, kreslení

Pohybová činnost:


cvičení s padákem - reakce na signál, zpěv písní s podzimní tématikou



rozcvička, protahovací cvičení

Hudební činnost:


zpěv písní: Kapy, kapy, kap, Prší, prší

Básničky:


kaluže



foukej, foukej větříčku

Evironmentální výchova:


sběr přírodnin po okolí obce

ZVÍŘATA NA PODZIM - JEŽEK
Co jsme zvládly v rámci řízené činnosti:
KK:


povídání o zvířatech na podzim, přezimování, odletání



práce s knihou a encyklopediemi

Hudebně-pohybová činnost:


posvícenské a podzimní pásmo – nácvik na výročí republiky



nácvik nové písně: Na zahrádce u plotu - s tanečkem

Pracovní činnost:


výroba kmenu pro strom - práce s modelínou a vodovou barvou



práce s přírodninou - třídění (šípky, šišky, lusky akátu, listy, žaludy, dýně)



dokončení stromu - lepení listů



výroba ježka - z brambory, punčochy a bodláků - výstava v mezipatře



výroba ježka - z brambory, šípků za pomocí párátek

Výtvarná činnost:


Ježek - práce se šablonou, temperovou barvou, otisk vidličky

Pohybová činnost:


cvičení s tématikou podzimu - protažení, posílení celého těla, správné dýchání



honičky



cvičení na koordinaci pohybů



pohybová hra: Leze ježek po lese

Dramatická činnost:


kouzelnické představení – Neposedné míčky

Básnička:


Ježek

PLODY PODZIMU – JABLÍČKO
Co jsme zvládly v rámci řízené činnosti:
KK:


motivované vyprávění - jablíčko



četba příběhu o podzimní jabloni



jaké může jablko být – rozvoj smyslového vnímání

Pracovní činnost:


výroba křížal - krájení, skládání do sušičky, sušení a ochutnávka



výroba jablíčka - práce s vlnou, omotávání na papírovou šablonu jablka



výstava jablek - zavěšení na připravený strom



výroba podzimní obálky - práce s razítky, lepidly

Výtvarná činnost:


podzimní okno - práce s temperovou barvou, lepení listů (skupinová práce)



lineární kresba - jablko, list

Hudebně -pohybová činnost:


píseň - Koulelo se koulelo - využití zvonících kuliček, práce s hlasem (dynamika)



nácvik hudebně-pohybového pásma k výročí 100.let republiky



píseň: O ram tam tam - dynamika, síla hlasu

Environmentální výchova:


sběr listů a výroba podzimní kytice

Dramatizace:


báseň: Jablíčko se skutálelo



báseň: Cestička k domovu



báseň: Země Česká



báseň: Jablíčko se skutálelo, Byla jedna babka

Pohybová činnost:


protažení, dýchání, uvolnění



cvičení s padákem - míčky (jablíčka) - postřeh, trpělivost, spolupráce



cvičení s míčky (jablíčky) - nácvik barev, manipulačních schopností a koordinace těla



relaxační činnost – správné dýchání, míčkování (masáž celého těla)

DUŠIČKY – SVÁTEK VŠECH SVATÝCH
Co jsme zvládly v rámci řízené činnosti:

Pracovní výchova:


společná práce - výroba draka (skládání papíru, skříhání, lepení)



koláž strašidelného obrázku - hrad, duch, netopýr



vystřihování dýně



výroba lampičky ze skleničky - využití oboustranné lepící pásky, třpytek, mašliček

Pohybová činnost:



pohybová hra - vlaštovičky



cvičení s kruhy



motivované cvičení



cvičení s míčem - házení a chytání

Hudební činnost:


zpěv písní a říkadel s podzimní tématikou

Básnička:


Dýně



povídání o svátku všech svatých



zpěv Moje malé světýlko - povídání o tom co je dobré a co je dobro, děkovali jsme za dobro



zapálení svíček a chvilka ticha

KK:

