Září 2022
Témata: Seznamujeme se s kamarády
Jaké Bylo léto
Podzim a jeho plody
29. 8. – 2. 9. 2022 – Hurá do školky





Výtvarná činnost – strom přátelství (otisky prstů na strom)
Hudební činnost – rytmické hry se jmény
Pohybová činnost – na jména (hra s míčem)
Rozvoj kognitivních funkcí – seznámení s pravidly školky

5. – 9. 9. 2022 – Podzim a jeho plody





Výtvarná činnost – krmítka pro ptáčky z jablíček
Hudební činnost – Básnička „Jablíčko“ s doprovodným pohybem
Pohybová činnost – podzimní rozcvička
Rozvoj kognitivních funkcí – ovocná Kimova hra

12. – 16. 9. 2022 – O slepičce a kouhoutkovi





Výtvarná činnost – slepičky z vajíčkových proložek
Hudební činnost – poslech skladby Tanec kuřátek ve skořápce M. P. Musorgskij (improvizovaný tanec)
Pohybová činnost – Slepička a vajíčka
Rozvoj kognitivních funkcí – rozbor pohádky

19. – 23. 9. 2022 – Podzim v barvách





Výtvarná činnost – podzimní paleta listů (otisky listů na papír)
Hudební činnost – písnička Září (Svěrák, Uhlíř)
Pohybová činnost – čáp ztratil čepičku
Rozvoj kognitivních funkcí – co má stejnou barvu (rozdělování barevných lisů do stejně barevných misek)

26. – 30. 9. 2022 – Jak se dnes cítím?





Výtvarná činnost – maska (papírový talíř s obličejem)
Hudební činnost – emoce v hudbě (je písnička smutná nebo veselá)
Pohybová činnost – relaxační cvičení / dětská jóga
Rozvoj kognitivních funkcí – obrázkové kino (práce s obrázkovými kartami)

Pravidla v básničkách:

Odpočinkové

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.
Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.

Kapičkové

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.
Vodou ale neplýtváme, pouštíme jen, když máme.

Želvičkové

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás.
Proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

Hračkové

Když si hrčky roztahám, na místo je vždycky dám.
Hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

Pusinkové

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím,
Nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

Srdíčkové

Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi.
Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.

Básnička:

Jablíčko se skutálelo
vůbec nic to nebolelo.
Podívejte, jak se koulí!
Nemá ani jednu bouli!
Kutálí se, kutálí,
to jsme se mu nasmáli.

Písničky:

Měla babka
Foukej, foukej
Cib, cib, cibulenka

