PLÁN NA MĚSÍC ÚNOR
1. TÝDEN
ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek,
lištička Eliška nám povídá o pranostikách, o zimě
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vytváříme zimní krajinu
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – rozcvička, hry s padákem, opičí dráha, aktivity při pobytu venku,
chodíme na procházky zimní krajinou, stavíme sněhuláka
BÁSNIČKA
ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ
„Únor bílý pole sílí“,
povídala babička.
Za komínem vítr kvílí,
spěcháme do teplíčka.
Ke kamnům se posadíme,
k mamince se přitulíme.
A sněhulák za oknem
pohlídá nám krásný sen.
POHÁDKA - Spejbl a Hurvínek - Únor bílý, pole sílí
PÍSNIČKY – Bude zima, bude mráz,
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – povídání o pranostikách, zpívání písniček, učení basniček, aktivity při
pobytu venku, stavění sněhuláčka,
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2. TÝDEN
PŘIŠEL SE ZA NÁMI PODÍVAT VALENTÝNEK
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování
naučených říkanek,
Povídáme si o svátku sv. Valentýna
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ –„srdíčka všude, kam se podíváš“ - vyrábíme
závěsná srdíčka, valentýnská přáníčka,…
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – Valentýnská rozcvička, cvičíme se srdíčky,
opičí dráha, procházky venku, opičí dráha
BÁSNIČKA
Celé své srdíčko
chci ti dát, matičko.
Za tvou lásku, za tvou starost,
chci ti dělat samou radost.
PÍSNIČKY – Lotrando a Zubejda - Nám se stalo něco překrásného,
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – povídání o svátku sv. Valentýna, tvoření přáníček, zpívání písniček,
tancování na písničky, učení básniček, rozcvička
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3. TÝDEN
MASOPUSTNÍ VESELÍ S LIŠTIČKOU ELIŠKOU
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek,
povídáme si o Masopustu a karnevalu
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábění karnevalových masek, tvoříme si našeho klauna (lepení,
práce s krepovým papírem, malování),
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – hrajeme si na medvědy, opičí dráha, rozcvička s klaunem
Eliáškem
LIŠTIČKA ELIŠKA POŘÁDÁ KARNEVAL – děti se převlékají do kostýmů a masek, masopustní
průvod – přehlídka masek
BÁSNIČKY
ÚNOR
ÚNOR - měsíc karnevalu
radostí a smíchu,
k tanci vyzval král i šašek
pohádkovou vílu
PÍSNIČKY – To je zlaté posvícení, Pod naším okýnkem
To je zlaté posvícení,
to je zlatá neděle.
Máme maso a zas maso,
k tomu kousek pečeně.

ŘÍZENÉ ČINNOSTI – tvoření masek, klauna, cvičení rozcvičky s klaunem Eliáškem, zpívání
písniček, tancování tanečků, karneval
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4. TÝDEN
ZA LIŠTIČKOU EIŠKOU SE PŘIŠLA PODÍVAT ZIMNÍ ZVÍŘÁTKA
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek,
povídáme si o zimních zvířátkách, jaké známe, jaké jsme viděli venku, poznávání zvířátek na
obrázku
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – tvorba zvířátek (lední medvídek, tučňák, ježek), omalovánky se
zimní tématikou, hledání cestiček, stop ve sněhu, pozorování zvířátek v přírodě (při pobytu
venku), přiřazování krmiva k jednotlivým zvířátkům
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – hrajeme si na zvířátka – na medvídka, chodíme jak tučňáček,
letíme jak ptáček, skáčeme jako vrabec, opičí dráha, sbíráme oříšky jako veverka
BÁSNIČKY
LEDNÍ MEDVĚD
Lední medvěd, krásně bílý,
mívá často dlouhou chvíli.
Chtěl by radši domů zpět,
kde je mráz a sníh a led.

VRABEČEK
Sníh už pokryl všechny střechy,
na vrabečka padá,
přitulil se ke komínu,
nahříval si záda.
Dobře bylo vrabečkovi
v teple za komínem.
Co mu dáme, až se vyspí?
slaný rohlík s kmínem.

PÍSNIČKY – Bude zima, Žába leze do bezu, opakování naučených písniček
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – tvoření zvířátek, společné cvičení, zpívání písniček, povídání o zvířátkách

