INTEGROVANÝ BLOK: BAREVNÝ PODZIM
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE IB:






vybudovat v malých dětech pozitivní vztah k přírodě, ke zvířátkům, k rostlinám
vědět, že jsou rozdíly mezi živou a neživou přírodou
vědět, jaké ekosystémy se nachází v okolí školy, jaká zvířátka zde žijí a jaké rostliny rostou
vědět o základních podmínkách pro existenci života – jak vzniká půda, její význam,
živočichové v půdě
poznat stromy v okolí, umět popsat význam stromů pro přírodu, pro život lidí a rozlišit
jehličnatý a listnatý strom



naučit se v lese jména léčivých rostlin a stromů, určovat světové strany a rozlišovat
zmiji a užovku





vědět, že vše se časem vyvíjí a proměňuje – stromy, rostliny a jejich životní cykly
pozorovat přítomné děje kolem sebe a jejich změny, zjišťovat příčiny změn
vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah k jeho zdraví i zdraví
ostatních lidí a zdraví přírody
vědět a umět ekologicky šetrně používat vodu při všech denních činnostech ve školce
vědět, s jakými organizacemi a spolky v okolí můžeme spolupracovat
umět udělat radost jednotlivým členům rodiny
vědět o významu dodržování osobní hygieny pro zdraví
znát názvy potravin, znát původ základních potravin a způsoby jejich uchovávání – Od
zrníčka ke chlebu, Jablko, Řepa








děti se naučí uvařit bramborovou polévku, naučí se rozpoznávat zeleninu a koření,
uvědomí si závislost lidí na bramborách.





rozvíjet všechny lidské smysly, vnímat přírodu všemi smysly
záměrně vnímat a znát názvy věcí, jevů a rozumět obsahu názvu
rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, povrch,
množství, velikost, druhy materiálu…)
rozvoj pohybových schopností a zdokonalovaní dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
(koordinace a rozsah pohybu, dýchání a koordinace ruky a oka)
vytvářet bohatou slovní zásobu, podporovat komunikaci, dialog, diskuzi
znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu
aktivně zapojovat děti do rozhodování uvnitř třídy, skupiny
upevnit v dětech schopnost vzájemného naslouchání a respektování potřeb druhých (lidí,
zvířat)
prohlubování vyjadřovacích schopností
seznamování dítěte s tradičními svátky formou prožitku
vědět, jak se chovat ekologicky – umět třídit odpad, pečovat o přírodu, o zahradu, starat se o
zvířátko, šetřit energiemi, vyznávat zdravý životní styl, neplýtvat










ČINNOSTI (PRAKTICKÉ I INTELEKTOVÉ):
 manipulace, pozorování, experimenty se životními podmínkami, materiály a surovinami
 experimenty zaměřené na jevy probíhající v čase (opakované měření dětí, pozorování změn
délky stínů, pozorování jednoho stromu - změny)
 kladení otázek a hledání odpovědí (proč padají listy, proč datel ťuká)
 návštěva hřbitova na dušičky, návštěvy Domova seniorů Pyšely
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ekohry, péče o školní zahradu, vycházky, výlety, diskuse ve skupině
simulační hry, badatelsky orientovaná výuka
sběr přírodnin, lisování, tvorba herbáře, semínková mandala
hry s přírodninami – malování na kameny, pískové mozaiky, pokusy
výroba dárků pro rodiče, seniory, zajištění kulturního programu pro Sulické seniory
příprava jednoduchých tepelně zpracovaných pokrmů
pomoc při přípravě ochutnávek pro rodiče
návštěva kuchyně, obchodů
výroba moštu, sušení křížal, šípkového čaje
pečení brambor u ohně
manipulace s potravinami (přelévání, vážení, přesypávání)
vyhledávání souvislostí mezi výživou a zdravím (co se stane když…)
pracovní činnosti (praní oblečků na panenky, mytí hraček)
výtvarné činnosti – různé materiály, výtvarné techniky, práce s keramickou hlínou
návštěva botanické zahrady, farmy Mikoláš, obory Březka, muzeí a ekocenter v okolí
každodenní pobyt v přírodě, přírodovědné expedice, výpravy za poznáním
ochutnávky a smyslové hry
dramatická cvičení (na rozvoj fantazie a představivosti, soustředění, paměti)
experimenty (s přírodninami, s materiály, s rostlinami)
pohyb s hudbou, zpěv, rytmizace, pohybové hry
diskuse, vyřizování vzkazů, dramatická cvičení, dialog
dopravní hřiště
beseda s myslivci, včelaři
návštěva kostela sv. Martina v Kostelci u Křížků

ADVENTNÍ setkání na Sulické návsi, rozsvěcení vánočního stromečku,
exkurze a besedy – hasiči, policie, lékárna, ordinace lékaře…
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