
Téma: SVĚT HER Podtéma: Hrajeme si společně KOŤATA 25. 5. – 29. 5. 2020

Cíl dne Komunitní kruh Pohybová chvilka Řízená činnost Poznámky
Ponděl
í

Čtenářská
pregramotnost

Povídání  –  téma
pohádky,  příběhy
(kniha,  autor,
ilustrátor,
tiskárna...)

PH – Zlatá brána (postavy
z pohádek)

Skládání příběhu podle obrázků – bajka 
O lvovi a myšce
https://www.youtube.com/watch?v=bIlCd-BYx_g
– odkaz zde

PL – najdi 10 rozdílů – v příloze

protiklady

Úterý Matematická
pregramatovnos
t

Číslo  –  počet,
prostorová
orientace

PH – Číslovaná Sněhurka  a  7  trpaslíků  –  práce  s textem
(slovní diktát, pořadí…)
https://www.youtube.com/watch?v=9ioIg748L-Q
- odkaz zde

Středa Finanční
pregramotnost

Výdaje  a  příjmy
domácnosti
Proč  chodíme  do
práce

PH – Polívka se vaří Námětová hra na obchod Práce  s
modelínou

Čtvrtek Sociální
pregramotnost

Proč  bychom  měli
pomáhat
Jak  můžeme
pomáhat

PH  –  překážková  dráha
(les)

Paleček a jeho kamarádi – práce s textem
-báseň v příloze

Pátek Přírodovědná
pregramotnost

Příroda  –  stromy,
rostliny, zvířata

PH – dle zájmu dětí Procházka  do  přírody  –  využití
pregramotnosti v praxi

Kompetence:

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí

druhých

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

https://www.youtube.com/watch?v=bIlCd-BYx_g
https://www.youtube.com/watch?v=9ioIg748L-Q


Téma: SVĚT HER Podtéma: Hrajeme si společně KOŤATA 25. 5. – 29. 5. 2020

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo: 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
Dítě a jeho psychika:

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 
Dítě a ten druhý:

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

Dítě a společnost:

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

Dítě a svět:

 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké 

Rizika:

 omezování spontánních pohybových aktivit

 nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení

 nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování

 ironizování a znevažování úsilí dítěte

 nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

Věk dětí:  5-6 let



©

Najdi 10 rozdílů



Paleček a jeho kamarádi 
( F.Hrubín)

„Mámo, usmaž kobližky!“
„Až mi dojdeš na šišky,
nemám už čím topit synku, 
dělej něco pro maminku!

V lese bum,bum,bum,
šiška jako dům,
za ní druhá, po ní třetí
z vysokého smrku letí.             
Paleček je dávno v lese,
sám však šišku neunese.

Jde okolo školáček
jménem Ukazováček.
Okoukne ji, pak se sehne,
ale šiškou ani nehne.

Zavoláme prostředníčka:
Prostředníčku, pomoz nám!“
Chlapečkovi zrudla líčka:
nadarmo se namáhám!“

Zavoláme Prsteníčka:
„Prsteníčku, tak co Ty?“
Chlapečkovi zrudla líčka:
„Šiška dělá drahoty.“

Zavoláme na Malíčka: 
„Pojď Malíčku, pomoz nám!“
Malíček je chytrá hlava,
kamarádům rady dává:
„Ty jdi sem a ty jdi tam,
čekejte až zavolám!“

„Tak teď! Hej rup! Už ji nesem...“
Vracejí se domů lesem,
máma jim dá za šišku
cukrovanou kobližku.








