Integrovaný blok:

LETNÍ DOBRODRUŢSTVÍ

Téma:

 Podtéma:

Slet čarodějnic

Hlavním cílem je seznámení dětí s tradicí "Pálení čarodějnic, aneb Filipojakubskou nocí",
pochopení symbolu dobra a zla ve vlastnostech hrdinů předčítaného a vyprávěného příběhu.
Jak uţ tak bývá, celou tradici propojíme lidovými slavnostmi, zvyky a obyčeji pomocí
pracovních a dramatických činností. Procvičíme si jemnou a hrubou motoriku, komunikační
dovednosti a schopnosti, předmatematickou a digitální gramotnost.

 Podtéma:

Maminka má dneska svátek

Tento blok nás naučí vytvářet základní společenské a kulturní postoje, budovat estetický vztah
k ţivotu, rozvíjet pocit sounáleţitosti s rodinou, s lidmi, se společností. Uvědomovat si všechny
členy rodiny, získávat povědomí o tom, jak člověk roste. Oslavíme Den matek, popovídáme
si o tom, jaká je naše maminka a společně s ní si v MŠ vyrobíme dárek pro ni.

 Podtéma:

„Recyklohraní“

Celé téma proběhne v duchu ochrany ţivotního prostředí. Děti získají elementární poznatky
o ekologické – environmentální – výchově, prohloubí si znalosti v oblasti třídění a recyklace
odpadů. Pomocí námětových her a činnostního učení si děti vytvoří odpovědný postoj
k ţivotnímu prostředí, získají poznatky, týkající se vody, významu čistoty vod a ovzduší pro ţivot
na Zemi.

 Podtéma:

„Týden dětských radovánek“

Tento blok bude věnován oslavě svátku všech dětí. Od radostného očekávání, přípravy
a realizace, po soutěţe a nejrůznější hry. Dodrţování pravidel při hrách a soutěţích prohloubí
prosociální vztahy ve třídě. Vzájemnou kooperací budou děti řešit nejrůznější úlohy. Závěrem
si všichni společně uţijeme třídní výlet, spojený s poznáním výchovy a výcviku slepeckých
a asistenčních psů.

 Podtéma:

„Na louce a u vody“

Tento blok přinese elementární poznatky o ţivočiších ţijících na louce, kolem vody a ve vodě.
Pozorování přírody, práce s lupou, jednoduché pokusy, ochrana ţivotního prostředí, pravidla a
bezpečnost v různých situacích. Prohloubíme znalosti při práci s encyklopedií, práci s knihou
spojíme s oblíbenou četbou pohádek z prostředí louky a vody.

 Podtéma:

„Balíme si kufry“

Celý blok budou provázet přípravy k zakončení školního roku, výběr oblíbených činností a her,
volné tvoření podle zájmu dětí. Většina činností bude za příznivých klimatických podmínek
realizována převáţně venku - pozorování změn v letní přírodě, našeho města, vycházky, poučení
dětí o nebezpečí, které nám hrozí při pobytu na slunci.

