PLÁN NA MĚSÍC ČERVEN
1. TÝDEN
POZNÁVÁME OVOCE S LIŠTIČKOU ELIŠKOU
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, učíme se básničky
o ovoci, opakování naučených říkanek, poznáváme ovoce na obrázcích, ochutnávka různých
druhý ovoce, poznáváme barvičky ovoce, říkáme si, kde jaké ovoce roste
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – pracovní listy s tématem ovoce, malujeme jablíčka, hrušky,
vyrábíme velký koš s ovocem, modelujeme ovoce z plastelíny
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – hra na jablíčka a hrušky, opičí dráha, rozcvička
BÁSNIČKY
JAHŮDKA
Jahůdka červená v zelené peřince,
já si ji utrhnu a dám ji mamince.
Za lásku, starosti a za pohlazení.
Bez mámy na světě lásky není.
HRUŠKA
Vezmi žlutou tužku,
namaluj mi hrušku.
A pod hruškou talíř,
sláva, ty jsi malíř!
OVOCE
Banány a nektarinky,
mango, hrušky, mandarinky,
švestky, kiwi, jablíčka,
meruňka a broskvička...
Vitaminy v ovoci
zahánějí nemoci.
PÍSNIČKY – Ovoce a zelenina, Mandarinka Darinka, Koulelo se, koulelo, Měla babka čtyři
jabka
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – poznávání ovoce, jeho chuti a vůně, malování, modelování, zpívání
písniček, učení nových říkanek, cvičení rozcvičky, opičí dráha,
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2. TÝDEN
POZNÁVÁME ZELENINU S LIŠTIČKOU ELIŠKOU
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek,
povídáme si o zelenině, poznáváme druhy zeleniny na obrázcích, ochutnávka různých druhů
zeleniny, poznáváme zeleninku podle chuti
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – pracovní listy na téma zelenina, vyrábíme koš se zeleninou,
papriku, rajče, okurek, salát, hrášek, mrkvičku atd., modelujeme zeleninu z plastelíny
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – opičí dráha, rozcvička, tancujeme na písničku o zelenině,
hrajeme si na králíčky, šlapeme zelí, sbíráme mrkvičku
BÁSNIČKY O ZELENINĚ
Zelená je zelenina,
je tak zdravá a tak prima!
Kedluben, hrášek, zelí,
to nás rozveselí.

Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla!
Kdo jí mrkev, ředkvičky,
bude zdraví celičký.

PÍSNIČKY – Šla Nanynka do zelí, Brambory, brambory,
Šel zahradník do zahrady, Halí belí
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – poznáváme zeleninu, její chuť a barvu, malování, modelování
z plastelíny, opičí dráha, rozcvička, učení básniček, zpívání písniček, tancování tanečků
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3. TÝDEN
LIŠTIČKA ELIŠKA POZVALA DO ŠKOLKY LESNÍ ZVÍŘÁTKA
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek,
učíme se nové říkanky, povídáme si o zvířátkách v lese, kdo tam bydlí, ukazujeme si lesní
zvířátka na obrázku,
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme si jelena, divoké prasátko, lišku, sovu, pracovní listy se
zvířátky, vytváříme stromečky, les
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – opičí dráha, rozcvička, hrajeme si na divoká prasátka, hry na
Budulínka, Hra na zajíčka, Ježek
BÁSNIČKA
LIŠKA
Z borovice spadla šiška,
pod ní dřímala si liška.
"Kdo mi hodil tuhle šišku
jako blešku do kožíšku?"
Ptá se liška zrzavá,
borovici nadává.
JELEN
Za svítání chodí s laní
do údolí na snídani.
Navečer se běží k tůni
napít vody s lesní vůní.

SOVA
Sova houká po lese:
bojte se mě, bojte se.
My se sovy nebojíme,
protože my v noci spíme!

JEŽEK V LESE
Leze ježek, leze v lese,
jablíčka si domů nese.
Děti kolem běhají,
Ježka všude hledají.

PÍSNIČKY – Běží liška k táboru, Sedí liška pod dubem, Zajíček ve své jamce, Ježek, Na tý louce
zelený, Když jde malý bobr spát
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – vyrábíme si lesní zvířátka, hry spojené s lesním tématem, chodíme na
procházky do přírody, pobyt venku, rozcvička, opičí dráha, zpívání písniček
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4. TÝDEN
POVÍDÁME SIO DOMÁCÍCH ZVÍŘÁTKÁCH
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, učení nových říkanek,
opakování naučených říkanek, povídáme si o zvířátkách, které máme doma, o pejskovi,
kočičce, poznáváme domácí zvířátka na obrázku
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – pracovní listy s tématikou domácích zvířat, vyrábíme pejska,
kočičku, prasátko, kuřátko atd., vytváříme dvoreček lištičky Elišky
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – cvičíme na písničku „Kočka leze dírou“, rozcvička, opičí dráha,
hry s padákem, Hra: Myšičko, myš
BÁSNIČKY
ZAJÍČEK
ŠNEČKU, ŠNEČKU
Šel zajíček brázdou,
Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
měl kapsičku prázdnou,
dám ti krejcar na tvarůžky
potkala ho Káča,
a trojníček na tabáček
dala mu koláča.
bude z tebe hajdaláček!
PEJSEK
Prší, prší velké kapky
pejsek už má mokré tlapky.
Kam se půjde usušit?
V boudě má svůj malý byt.

O LAKOMÉ KOČIČCE
Potkal pejsek kočičku,
mlsala si na mlíčku.
Copak to máš, kočičko?
Dej mi taky maličko!

Má tam sucho, teplíčko,
stočí se tam v klubíčko.
Kapky na strop bubnují,
za chvilku už pejsek spí.

Nedám, pejsku, nemáš hlad,
ani nemáš mlíčko rád!
Dej si třeba masa kus,
nebo tvrdý chleba zkus!

Zdá se mu sen o kosti,
ze snad štěká radostí.
Když se potom probudí,
žádnou kost už nevidí

Nebuď kočko lakomá,
rozdělit se každý má,
když máš hodně, druhý málo,
co by se ti asi stalo…
Až to bude obráceně,
budeš prosit malé štěně.
To se s tebou rozdělí
v sobotu i v pondělí

PÍSNIČKY – Kočka leze dírou, Vraný koně, Když jsem já sloužil, Krávy, krávy, Pásla ovečky,
Běžela ovečka
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – vyrábíme zvířátka, tvoříme z modelíny, poznávání zvířátek na obrázku,
zpívání písniček, tancování, učení básniček, rozcvička

