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Týdenní plán:1.- 5. 6. 2020        Oddělení:   KOŤATA  

Téma: Svět lidí

Klíčová kompetence: Sociální a personální. 

Spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat vyjasněné
a  zdůvodněné  povinnosti,  dodržovat  dohodnutá  a  pochopená
pravidla a přizpůsobit se jim.

Podtéma: Všechny děti mají svátek

Vzdělávací 
oblasti

Gramotno
sti

 

Dítě a jeho 
tělo

pohybová

Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem a hudbou.
Dětská diskotéka-tanec v kostýmech, zpěv – 
píseň „Není nutno“
https://www.youtube.com/watch?v=9YWcQRKNyjM - zde

Dítě a jeho 
psychika

sociální

Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný 
neúspěch a vyrovnat se s     ním, učit se   
hodnotit svoje osobní pokroky.
Zábavné sportovní hry – skok v pytli, hod na 
cíl, skákání přes lano, podávání míče, hry 
s padákem
Pracovní listy – geometrické tvary -příloha

Dítě a ten 
druhý

Sociální
čtenářská

Spolupracovat s     ostatními  
Kreslení na chodníku - křídy
Výroba kočičky z papíru - 
https://www.youtube.com/watch?v=j6Th55xkYR0 -zde

Dítě a 
společnost

sociální

Porozumět běžným neverbálním projevům 
prožitků a nálad druhých.
Slavíme svůj společný svátek
Balónek pro radost- pohádka „O balónku“, 
kreslení na balonek a pracovní list – v příloze

Dítě na svět sociální

Dodržovat pravidla her a jiných činností, 
jednat spravedlivě, hrát férově.
Společné hry na zahradě-dechová cvičení-
„bublifuk“
Hra „Šipkovaná“-s úkoly a pokladem (za 
pěkného počasí)

 

Akce: Oslava Dne dětí v MŠ - 1. 6. 2020 

Píseň: Společné zpívání a tance

Tvoření: Balónek pro radost - rozvoj fantazie - zdobení

Pracovní listy: Rozlišování základních geometrických tvarů

    

https://www.youtube.com/watch?v=9YWcQRKNyjM
https://www.youtube.com/watch?v=j6Th55xkYR0


Oslava Dne dětí. Co pro ně vymyslet?

Mezinárodní den dětí. Na 1. červen se těší všechny ratolesti. Je to jejich den, 
jejich svátek a jejich oslava. Tak nic nenechávejte náhodě a připravte svému 
potomkovi zážitek, na který bude dlouho vzpomínat. Přinášíme vám několik 
inspirací.

1. Připravte oslavu a pozvěte dítěti kamarády. Možná to vypadá jednoduše, ale prožít
si odpoledne nebo rovnou celý den doma na zahradě ve společnosti kamarádů ze 
školy nebo ze školky může být něco, co vašeho syna či dceru potěší více než drahé 
dárky. Přípravu na dětskou párty můžete zvládnout svépomocí. Pokud chcete, 
můžete si vybrat i téma oslavy, například v duchu princezen, pirátů z Karibiku či 
Spidermana.

2. Pokud chcete připravit pro dítě den přesně podle jeho představ, promluvte si s ním
o tom, co by mu udělalo největší radost. Třeba ani netušíme, jak „obyčejné“ je jeho 
přání. Dětem obvykle udělá radost, když si na něj oba rodiče udělají čas a vyrazí 
společně do kina, na brusle, na výlet na kolo či na procházku do zoo. A když den 
zakončíte v cukrárně nebo v restauraci podle potomkova přání, určitě vám budou 
odměnou jeho rozzářené oči.

3. Miluje vaše dítě zábavné akce, kde můžete soutěžit a zažívat spoustu 
dobrodružství mezi jinými dětmi? Poraďte se s ním a najděte pro něj zábavný 
program podle jeho gusta. Některé potěší sportovní odpoledne, pro jiné je zážitkem 
divadlo, karneval, lanové centrum nebo třeba dětská diskotéka. Výběr akcí pro děti je
pestrý, stačí si jen vybrat a vyrazit.

Ať už bude oslava Dne dětí jakákoliv, nezapomeňte na to, že i pro sebenáročnější 
dítě je největším dárkem to, že se snažíte pro něj něco mimořádného vymyslet a že 
si na něj uděláte čas.

Zdroj: časopis Maminka.cz



Dneska děti slaví svátek,

je tu křik a trochu zmatek.

Všichni se dnes veselí,

nikdo není v  posteli.

Dovádí se, tancuje,

hudba k  tomu zahraje.









Pohádka o nafukovacím balonku

Do jedné malé vesničky přijely jednoho krásného letního dne kolotoče. „Co na 
takových kolotočích bývá? Co tam můžeme vidět?“ (děti odpovídají a zároveň 
některé kolotoče ukazujeme. Houpačka – houpeme se na zádech, řetízkový kolotoč 
– dvojice se chytnou za ruce a několikrát se otočí, horská dráha – uděláme hada a 
jedeme po třídě, v dřepu, ve stoje, nahoru, dolů, atd.)

A kromě těchto kolotočů tam byla také veliká střelnice. (zeptáme se, jestli všechny 
děti ví, co je to střelnice). A v takové střelnici se dá vyhrát spousta zajímavých věcí. 
Třeba růžičky – ukazujeme, jak čicháme k růžičce (zkusíme se nadechnout jenom 
nosem, mít pusinku zavřenou a při výdechu zase používat jen pusinku), pak si 
můžeme vystřelit také lízátko – všichni lížeme lízátko, nebo bonbon – kdo umí, 
zkouší střídavě nadouvat jednu a druhou tvář, jakoby cumlal bonbon. Někdo si také 
vystřelí třeba autíčko – vrčíme, snažíme se co nejvíce rozvibrovat rty.

Blízko kolotočů byl ale také jeden pán, který prodával balónky. Malé, velké, kulaté, 
šišaté, jaké kdo chtěl. Jeden balonek byl obzvlášť pěkný. Měl krásnou modrou barvu 
a byl pěkně kulatý. Také si s ním dal pán práci, aby ho pořádně nafouknul, zkusíme 
si to taky – všichni se snažíme pořádně foukat (dbáme na to, aby děti pěkně špulily 
rty). Když už se zdál pánovi dostatečně nafouknutý, zavázal ho provázkem, aby 
vzduch neunikl a připevnil ho k ostatním balonkům. Modrý balonek se pohupoval ve 
větru a byl hrdý na to, že je takový pěkně kulaťoučký a že si ho všichni prohlíží. 
Nemohl se dočkat, až si ho některé dítě koupí. Bál se, aby ho některý z větších 
balonků nezakryl a tak se snažil dostat se výš a výš a ještě se trošku nafouknout 
– pomalu nadouváme tváře, co nejvíc to jde, přitom si stoupáme a zvedáme 
ruce. Jenže, co se nestalo – jak se tak ten modrý balonek snažil dostat co nejvýš a 
být co největší a nejkulatější – najednou se přefouknul – a prasknul! – všichni se 
syčením vypustíme vzduch z tvářiček a sedneme/lehneme si zpět na zem.

Z krásného modrého balonku tak zbyl jen kousek modré gumy, který teď smutně 
ležel na zemi.

Pohádka nemá sice dobrý konec, můžeme ho ale využít k „ponaučení“. Ptáme se 
dětí, co si o tom myslí, když se snaží být někdo co největší a nejkrásnější, aby byl 
hodně vidět, jako ten modrý balonek v pohádce…

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/pohadka-o-nafukovacim-balonku/12852 

http://www.predskolaci.cz/pohadka-o-nafukovacim-balonku/12852
http://www.predskolaci.cz/pohadka-o-nafukovacim-balonku/12852


Kreslení fixem na balonek – obličej (vyjádření emocí)



Dokresli obličej





Kreslení na chodníku
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