
 

 

 

 

 

 

PLÁN AKTIVIT ČERVENEC 

 

5.7. - 9.7.  POHÁDKOVÝ TÝDEN 

 Každý den si přečteme pohádku 

 Jaké pohádky známé?  

 Kdo zná pohádku blesk mcqueena? 

 Kluci si vyrobí auto - Kdo bude rychlejší? 

 Holčičky si vyrobí šperkovnici  

 

12.7. - 16.7.  SVĚT ZVÍŘÁTEK 

 Jaké máme zvířátka 

 Kdo jaké zvířátko má rád 

 Jaká zvířátka žijí na souši a jaká v moři 

 Vytvoříme si masku a poté si na zvířátka zahrajeme 

 Podíváme se do Zoo na Smíchově 

 

 19.-23. 7.  JÁ A MOJE RODINA 

 Rádi společně chodíme na zmrzlinu: výroba zmrzliny 

z barevného papíru. 

 Povídáme si, z jakých členů se skládá moje rodina. Děti 

pojmenují sebe, své rodiče a popř. sourozence. Ukazujeme si 

jednotlivé části našeho těla za doprovodu písničky „Hlava, 

ramena, kolena, palce“. Učíme se pojmenovat naše prstíky 

(každý den jeden). 

 V létě se rádi koupeme - na naší zahrádce se osvěžíme v 

bazénku a dáme si k tomu zmrzlinu. 

 



 

 

 

 

 

 

 Máme rádi výlety: pojedeme do Riegrových sadů. Bude tam na 

nás čekat překvapení? :-) 

 S sebou: pláštěnku, pití, papírové kapesníčky. 

 

26.-30. 7.  TÝDEN DOPRAVY 

 

 Abychom se dobře orientovali na silnici, vyrobíme semafor z 

temperových barev a ruliček od toaletního papíru. 

 Povídáme si, jakými dopravními prostředky můžeme cestovat a 

ukážeme si je v knížce.  

 Na naší zahrádce budeme jezdit slalom na motorkách a k jízdě 

využijeme zhotovené semafory.  

 Zahrajeme si na námořníky: pojedeme na výlet po Vltavě 

lodním přívozem. Kam nás asi zaveze? :-) 

 V případě nepříznivého počasí se z nás stanou strojvedoucí. A 

navštívíme Království železnic na Smíchově.  

 S sebou: pití, pláštěnku, papírové kapesníčky. 

 V tomto týdnu rovněž zajdeme do některého z našich oblíbených 

parků a půjdeme se vydovádět na hřiště v okolí. 

 

 

28.7. Rozlučka se školním rokem 

15:00-17:00 

 

Vážení rodiče, 

srdečně vás zveme k nám na zahrádku. Společně zakončíme školní 

rok a rozloučíme se s dětmi, které od září s námi nebudou pokračovat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLÁN AKTIVIT SRPEN 
 

 

2.8. - 6.8.  POZVÁVÁME PROFESE 

 Jaké máme profese? 

 Zkusíme si něco uvařit jako Kuchaři  

 Zkusíme si zašít díru – nažehlování záplat jako švadlenky 

 Zahrajeme si na policajty – povely: Stůj, můžeš, pomalu a 

rychle 

 Co dělají naši rodiče? 

 Návštěva Policejního muzea 

 

 

 

 

9.8. – 13.8. = HRÁDKY S VODOU 

 Kdo všechno potřebuje vodu? 

 Co se může dělat s vodou?  

 Ukážeme si pár experimentů  

 Malování s obarveným ledem 

 Otevření papírové kytičky na vodě  

 Kouzelná duha pomocí vody 

 Kouzelná Šiška ve vodě  

 Závody s vodou na zahrádce  

 Podíváme se do vodního světa Gutovka a uděláme závod 

lodiček  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 16.-20. 8. SPORTOVNÍ TÝDEN 
 

V tomto týdnu klademe důraz na hodně pohybu. Počasí nám snad 

dovolí a čeká nás maximum času venku.  

 

Každý den budeme cvičit v ranním kroužku.  

 

Zkusíme prolézt opičí dráhu a pohrajeme si s míčem na naší 

zahrádce.  

 

I v tomto týdnu se můžeme těšit na výlet: vyšlápneme si kopec na 

Vyšehrad. Děti jistě ocení místní hřiště.  

S sebou: pití, pláštěnku, papírové kapesníčky. 

 

Během týdne půjdeme i do některého parku a na hřiště v okolí naší 

školky.  

 

 

23.-27. 8. TÝDEN PLNÝ HUDBY 

 

V tomto týdnu se z nás stanou muzikanti. Využijeme všechny 

nástroje, které máme k dispozici a budeme zpívat písničky, které jsme 

se v průběhu celého roku učili. Zazpíváme si "Pec nám spadla", 

"Skákal pes", "Jede, jede poštovský panáček", "Travička zelená", 

"Pásla ovečky", "Sluníčko, sluníčko" a přidáme další oblíbené české 

lidovky.  

 

Během zpívání si najdeme čas i na výlet: tentokrát se vypravíme 

lanovkou na Petřín, odkud budeme obdivovat nevšední krásy Prahy.  

S sebou: pití, pláštěnky, papírové kapesníčky.  

 

 



 

 

 


