INTEGROVANÝ BLOK: LÉTO, COS NÁM PŘINESLO?
TÉMA

PODTÉMA

MATEŘINKA VÍTÁ

HOLA, ŠKOLA VOLÁ






seznámení s novým prostředím školky- budova, zahrada – orientace v prostoru
moje třída, značka, nové hračky
vytvoření pravidel soužití, režim dne, poučení o bezpečnosti
péče o zvířátko ve třídě
péče o okolní životní prostředí – třídění odpadu, recyklace

TĚŠÍME SE NA KAMARÁDY




moji noví kamarádi – jména, příjmení, značky
společné hry- vzájemná pomoc- zdvořilost, prosba, poděkování
jak vypadám, každý je jiný

JÁ A MOJE RODINA




VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

LIDSKÉ TĚLO A JEHO ČÁSTI





KONEC LÉTA

členové rodiny, příbuzenské vztahy, rodinný život (když jsou děti samy doma)
můj domov- můj dům, byt, domácí mazlíček
domácí spotřebiče
povolání – kde pracují moji rodiče

hygienické návyky, čistota, samostatnost při oblékání
předměty denní potřeby- hygienické
lidské smysly
lidské tělo a jeho části- orgány, funkce

ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN
 cestování na dovolené- dopravní prostředky, bezpečné chování na silnici
 život v moři, návštěva cizích zemí, jiné zvyky, jídla
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LÉTO, BUDIŽ POCHVÁLENO

POČASÍ V LÉTĚ



teplo, letní déšť, kroupy, duha
jak se oblékáme

BAREVNÝ SVĚT





záhony na zahradě
pole- obilí, louky, luční kvítí
lesní plody, byliny
prostředí v lese, poznávání stromu- jehličnatý, listnatý

ŽIVOT NA LOUCE, V LESE


NAŠE HISTORIE

mravenci- mraveniště- neničit!
šnek, žabka, drobný hmyz

KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA






200. výročí od narození Františka Ringhoffera II.
zámecký park Štiřín
hrobka rodiny Ringhofferů – Josef Václav Myslbek
kostel s rotundou sv. Martina a židovský hřbitov
exkurze v pivovaru Velké Popovice

T.G.MASARYK
 80. výročí od smrti prvního československého prezidenta
 státní znaky
 kůň
ČESKÝ KRÁL





Karel IV.
Karlův most, Karlštejn, univerzita, Pražský hrad, chrám sv. Víta, Nové Město pražské
socha
Přemyslovci
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SLUNCE, VODA, RADOVÁNKY

LETNÍ SPORTY



sportování v přírodě, hory, skály, řeky, silnice, cesty
průlezky na zahradě- bezpečnost

VODA V PŘÍRODĚ



PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ

CESTOVÁNÍ





TĚŠÍME SE DO ŠKOLY

výlety, zájezdy, turistika- cestovní kanceláře
cestování po světě (glóbus, mapa)
kulturní památky, doprava, ubytování
dovolená doma, v zahraničí

ŠKOLA



OSLAVY A TRADICE

koloběh vody v přírodě, voda je život
vodní stavby, lodní doprava, využití vody
život v rybníce- ryby, rostliny

návštěva okolí školy, školy, hřiště
sledování školní akademie v KD

ZAHRADNÍ SLAVNOST




příprava programu pro rodiče
rozloučení s předškoláky
pohoštění
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