
Téma: Život v rybníce a jiných vodách  

 

Datum: 29. 5. – 2. 6. 2017 

 

Dílčí cíle: obohatit myšlení z oblasti přírody, pochopit, že příroda má pro člověka velký význam 

porozumění jevům přírody, esteticky vnímat krásu přírody, všímat si detailů, esteticky vnímat krásy 

přírody, všímat si detailů,  

Obsah: život ve vodě, názvy ryb, jak ryby vypadají, čím se živí, čím dýchají, prohlížení atlasu ryb, 

pozorování rybníka, potoku, skupenství vody, vodní rostliny  

 

Pondělí: RA: Volné hry dle volby dětí, práce s pomůckami Montessori, prohlížení knih s tématem ryb 

a živočichů vod 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 
- Komunitní kruh: Jak jsme se měli o víkendu, co jsme dělali, sdělování zážitků? 
- Písmenko Ž – seznámení s písmenkem, práce s písmenkem 
- Opakování básničky na písmenko Ž 
- Seznámení s knihou týdne: „Dobrodružná výprava pod hladinou oceánu“, „Naše příroda“ 
- Jaké známe živočichy žijící ve vodě a u vody? Jaké známe vodní plochy? 
- Výtvarná aktivita – akvária pro rybičky 
- Angličtina 

 

PV: Pobyt na zahradě MŠ – pohybové hry, krmení králíků, péče o záhony. 

 

Úterý: RA:  Volné hry dle volby dětí, práce s pomůckami Montessori, práce s víčky PET lahví – 

skládáme rybičku  

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 
- Komunitní kruh: Jaké známe sladkovodní živočichy? Jaké známe mořské živočichy? 
- Písmenko Ž – co začíná na písmenko Ž, skládáme slova z pohyblivé abecedy – starší děti 
- Jaké známe květiny, jaké květiny máme u nás na zahradě – prohlídka záhonku na 

zahradě, jaká zelenina nám na záhoncích poroste? 
- Výtvarná aktivita – žabičky 
- Angličtina 
 

PV: Procházka k blízkému rybníku – pozorování rybníka, živočichů na rybníce i v něm. 

 

Středa: RA. Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem, modelování rybiček, nabídka 

pracovních listů 

- Tenis: lekce tenisu 
- Fotbalová školička s Alešem 
- Cvičení na čerstvém vzduchu, rozcvička, pohybové hry dle volby dětí, protažení  

 
PV: Procházka cestou na tenis na fotbal a zpět – pohybové aktivity na čerstvém vzduchu.  

 

 

 



Čtvrtek: RA: Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem, pohyblivá abeceda – skládáme 

slova na písmenko Ž 

DĚTSKÝ DEN V MŠ 

 

- Fotografování na zahradě MŠ 
- Divadelní představení Honzy Hrubce „ O princi z knížky“ na zahradě MŠ 

 

PV: Divadelní představení na zahradě MŠ. 

 

Odpolední činnosti:    

- 14:30 PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ 
- 15:00 SLÁMOVÁNÍ 
- 15:00 ŽIVÁ HUDBA 
- PŘEDŠKOLÁCKÉ SPANÍ VE ŠKOLCE  

Těšíme se na Vás 

 

Pátek: RA: Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem, nabídka pracovních listu 

s destičkami Logico, snídaně předškoláků  

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí, opakování básničky 
- Angličtina 
- Komunikační kruh – co budeme dělat o víkendu, na co se těšíme? 
- Povídáme si o tom, co jsme se naučili tento týden, jaké známe vodní plochy? Jaké známe 

vodní živočichy? 
- Opakování – básničky na písmenko Ž 
- Mimické cvičení, gymnastika mluvidel, logopedická prevence, dechové cvičení 

s flétničkou 
 

PV: Procházka do obchodu s rybářskými potřebami – prohlídka obchodu, bezpečný pohyb po městě. 

 
Říkanka na Ž  

 

Žába žila dlouhá léta, 

se žabákem u potoka. 

Žravá želva žmoulala žemlovku, 

nezbylo ani ždibíček pro Žofku. 

Žaneta žužlala žluté želé 

tak dlouho, až snědla úplně celé. 
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