
Téma: Zvířátka ze ZOO  

 

Datum: 19. 6. – 23. 6. 2017 

 

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

porozumění jevům přírody, esteticky vnímat krásu přírody, vytvářet elementární povědomí o širším 

přírodním prostředí, obohacovat myšlení o nové poznatky 

Obsah: pojmenovat různé druhy exotických zvířat, způsob jejich života, vzhled, potrava, přirozené 

prostředí, napodobování zvuků, dramatizace, prohlížení atlasů a encyklopedií, zachycení zvířecí 

postavy 

 

Pondělí: RA: Volné hry dle volby dětí, práce s pomůckami Montessori, prohlížení encyklopedií 

s exotickými zvířaty 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 
- Komunitní kruh: Jak jsme se měli o víkendu, co jsme dělali, sdělování zážitků? 
- Opakování písmenka dle volby dětí  
- Seznámení s knihou týdne: První encyklopedie zvířat, Zvířata a jiné: obrazová 

encyklopedie života na Zemi, Moje zvířata, První encyklopedie přírody 
- Jaké známe živočichy žijící v ZOO a odkud jsou, a jaká zvířata jsou na Safari v Africe, 

v Austrálii, na Antarktidě, v Asii? 
- Výtvarná aktivita – tvoření zvířátek rukama  
- Angličtina 

 

PV: Pobyt na zahradě MŠ – pohybové hry na zahradě MŠ, skluzavka, krmení králíků. 

 

Úterý: RA:  Volné hry dle volby dětí, práce s pomůckami Montessori, nabídka pracovních listů 

LOGICO k tématu 

 

- Kino: Šmoulové: Zapomenutá vesnice 
 

PV:  Procházka cestou do kina a zpět, pobyt na zahradě MŠ – volné pohybové hry dětí. 

 

Středa: RA. Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem, nabídka omalovánek k tématu, 

modelování zvířat 

 

- 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, puzzle s kůží a srstí exotických 

zvířat - třídění 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 
- Komunitní kruh: Co očekáváme od zítřejšího výletu? Na co se těšíme? 
- Opakování písmenka dle volby dětí  
- Jaké známe živočichy žijící v ZOO a odkud jsou, a jaká zvířata jsou na Safari v Africe, 

v Austrálii, na Antarktidě, v Asii? 
- Výtvarná aktivita – vyrábíme želvičky 
- Angličtina 

 

PV: Pohybové hry na zahradě MŠ, fotbal, krmení králíků, skluzavka, hry v písku, stavění domečků.   

 

Pátek: RA: Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem, příprava svačiny na cestu na 

výlet, poslech písní 

 

Celodenní výlet na FARMU BLANÍK 
 

- Odjezd od MŠ v 8:00!!! 
- Prohlídka areálu dle mapy 
- Plnění úkolů ve hře „Blanický desetiboj“ 
- Oběd: Tomatová polévka a řízek s bramborovou kaší 
- Návrat ve 14:30, nejdéle v 15:00 

 

 


