PLÁN NA MĚSÍC DUBEN
1. TÝDEN
LIŠTIČKA ELIŠKA NÁS UČÍ POZNÁVAT BARVIČKY
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, učíme se nové básničky
o barvičkách, opakování naučených říkanek, učíme se společně poznávat barvičky,
poznáváme, jaké mají hračky a předměty kolem nás barvičku
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme si paletu s barvičkami, barevné kytičky, třídíme barvičky,
pracovní listy na barvy
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – hra „Čáp ztratil čepičku“, pohybová hra „Na barvičky“, cvičíme
s barevným padákem – hry s ním spojené
BÁSNIČKY
Zelená je travička,
modrá chladná vodička,
černá bude pro kočku,
hnědá zbude na myšku,
utíkej pryč z pelíšku.
BÁSNIČKA S POHYBEM
Pan čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku?
Zelenou jak louka – vítr na ni fouká.
Žlutou jako sluníčko – poznáváš ji, Evičko?
Červenou jak růžička – ozdobí ji mašlička.
Modrou jako obloha – zatočme se dokola.
Bílou jako kopretina – po létu zas přijde zima.
Oranžovou, věřte mi - pomerančem zavoní.
Růžovou jak květinka – donesla ji maminka.
Hnědou jako zem – co voní jetelem.
PÍSNIČKY – Červená, modrá fiala, Barevná písnička, opakování naučených písniček
HRY – Čáp ztratil čepičku, hra „Na barvičky“
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – zpívání písniček, společné tancování, učení nových říkanek, cvičení
rozcvičky, opičí dráha, učení barviček,

PLÁN NA MĚSÍC DUBEN
2. TÝDEN
POVÍDÁME SI O NAŠÍ RODINĚ
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek,
povídáme si o mamince, tatínkovi, sestřičce/bráškovi, pojmenováváme si členy naší rodiny
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – malujeme svoji maminku a tatínka, malujeme sebe, naši rodinu
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – opičí dráha, rozcvička, tancujeme Mazurku
BÁSNIČKY
Rodina
Co ta očka vidí?
Vidí, vidí, lidi.
Tátu, mámu, holčičku,
kluka, dědu, babičku.
Spolu bydlí v domečku
na zeleném kopečku.

Ze všeho mám nejraději,
když se máma s tátou smějí.
Mám je rád a oni mě,
patříme si vzájemně.

PÍSNIČKY – Adámku náš, měla babka 4 jabka, opakování naučených písniček
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – povídáme si o rodině, učíme se členy rodiny, malujeme naši rodinu, opičí
dráha, rozcvička, učení básniček, zpívání písniček, tancování tanečků

PLÁN NA MĚSÍC DUBEN
3. TÝDEN
SLAVÍME DEN S PANÍ ZEMÍ
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek,
učíme se nové říkanky, povídáme si o naší Zemi, ukazujeme si, kdy bydlíme, práce
s globusem
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme si Zeměkouli, třídíme odpad, pracovní listy s tématikou
naší Země
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – opičí dráha, rozcvička, obíháme sluníčko – hrajeme si na Zemi
BÁSNIČKA
Naše Země svátek slaví,
dneska má svůj velký den,
proto si teď pojďme říci,
proč má bý-ti oslaven.

Každým rokem plodí nové
květy, stromy, rostliny.
Díky nim pak máme kyslík,
plyn k dýchání jediný.

Země je planeta velká,
umožňuje život všem,
dodává nám čistou vodu
a živiny každý den.

Země dává vhodnou půdu
k pěstování potravy,
dobrá voda ze studánky
postaví nás na nohy.
Proto ji dnes oslavíme
bez ničících zásahů,
ať je zase krásně čistá
zbavíme ji odpadů.

OBLÉKNEME SE DO MODRO-ZELENÉHO OBLEČENÍ
PÍSNIČKY – Holka modrooká, Červená, modrá fiala, Pod naším okýnkem, Prší, prší,
opakování naučených písniček
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – vyrábíme si Zeměkouli, hrajeme si na Zemi a sluníčko, třídíme odpad,
rozcvička, opičí dráha, zpívání písniček

PLÁN NA MĚSÍC DUBEN
4. TÝDEN
PŘILETĚLY K NÁM ČARODĚJNICE
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, učení nových říkanek,
opakování naučených říkanek, povídáme si o tradicích a zvycích spojených s čarodějnicemi
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme si čarodějnické kloboučky, košťata, vymalováváme
omalovánky, stavíme si čarodějnickou chýši, vaříme kouzelný lektvar
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – hrajeme si na čarodějnice a čaroděje, létáme na košťatech,
rozcvička, opičí dráha, hry s padákem, tancujeme na písničku „Ježibaba“ a „Strašidla“
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ČARODĚJŮ A ČARODĚJEK – děti si přinesou čarodějnické kostýmy
– soutěž o nejkrásnější kouzelnickou masku
BÁSNIČKY
Dejte pozor milé děti,
čarodějnice na koštěti letí.
Na nose má bradavici,
sukni samou trhanici.
Kouzlí, škodí, čaruje,
na děti jen hubuje.
My se jí však nebojíme,
na ohni ji upálíme.

PÍSNIČKY – Čarodějnice
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – vyrábíme klobouky a košťata, módní přehlídka čarodějek a čarodějů,
zpívání písniček, tancování, učení básniček, rozcvička

