MŠ BOREK
Léto už je tady!
Podtéma:
Letní příroda
Toto téma je úvodem do dalšího tematického bloku. Budeme prohlubovat
znalosti dětí o letním období, pozorovat změny v přírodě, počasí a přírodních
jevech. Budeme trávit co nejvíce času venku.
Kdo žije v trávě?
Nešlap, nelámej! – toto je heslo, kterým se budeme řídit. Povedeme děti
k empatickému chování ke drobným živočichům, hmyzu i rostlinám.
Prostřednictvím prožitku se dozvíme mnoho zajímavostí nejen ze světa hmyzu,
budeme pozorovat drobné živočichy, kteří žijí v trávě. Naučíme se nové písničky
a hry a procvičíme dovednosti dětí potřebných pro zdárný vstup do 1. třídy ZŠ.
Jak se žije v ZOO?
Dozvíme se mnoho zajímavých informací ze světa zvířat v ZOO, o jejich
přirozeném prostředí i o vlivu člověka na přírodní prostředí. Povedeme děti ke
správným návykům a postojům v oblasti ochrany a péče o životní prostředí.
Budeme malovat, zpívat, procvičíme si paměť i pozornost.
Všechny děti mají svátek
Společně oslavíme MDD, povíme si o jiných kulturách, národnostech a zvycích.
Zdůrazníme rovnost všech lidí bez ohledu na barvu pleti, způsob života…
Budeme hodně zpívat, tančit a oslavy vyvrcholí karnevalem.
Letní sportování
Léto přináší spoustu možností jak trávit čas. Zaměříme se nejen na sporty a
letní činnosti, ale především na bezpečnost dětí. Zdůrazníme správné návyky a
povedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Určitě si zahrajeme mnoho
pěkných pohybových her, využijeme pěkné počasí k míčovým hrám a
nenecháme zahálet ani náš vozový park - koloběžky a odrážedla.
Kdo nám pomáhá a chrání nás?
V životě se setkáváme s mnoha krizovými situacemi. Prohloubíme znalosti dětí
o práci hasičů, policistů a záchranářů, seznámíme je s řešením některých
krizových situací. Připomeneme si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování

a jak se můžeme v rámci svých možností tomuto společensky nežádoucímu
chování bránit.
Už se těším do školy!
Budeme si hodně hrát a povídat. Zavzpomínáme na uplynulý školní rok a
podíváme se do blízké budoucnosti. Při hře na školu se dozvíme, co na děti
čeká, procvičíme potřebné dovednosti i znalosti a rozloučíme se s budoucími
prvňáčky.

