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MŠ tel.: 606 061 332
zspraskacka@gmail.com
mssedlice13@seznam.cz
www.zspraskacka.cz

PLÁN TÉMAT A ČINNOSTÍ
Leden, únor
Témata SKŘÍTCI A ŠIKULOVÉ
Leden:
Téma: Zimní radovánky
Podtéma: Zimní sporty (druhy sportu, zimní radovánky…)
Toník se stará o zvířátka v zimě (zvířata a jejich stopy, péče o
o zvířátka v zimě)
Toník se zimy nebojí ( jak se správně obléknout, třídění oblečení
podle roč. období, …)
Volný čas, koníčky (prevence patologických jevů)

Únor:
Téma: Rozmanitý svět
Podtéma: Svět barev, tvarů a materiálů
Svět zvuků (masopust, karneval)
Svět řemesel (druhy povolání, seznámení s povoláním rodičů
některých dětí, návštěva u nich v zaměstnání, námětové hry na
povolání)
Slunce a vesmír (seznámení s vesmírem pomocí knih, encyklopedií,
globus, hry na kosmonauty, stavba rakety,…)

Témata BROUČCI
Leden:
Téma: Zimní radovánky
Podtéma: Toník se zimy nebojí ( jak se správně obléknout, třídění oblečení
podle roč. období, …)

Zimní sporty, volný čas, koníčky (druhy sportu, zimní radovánky,
prevence patologických jevů…)
Toník se stará o zvířátka v zimě (zvířata a jejich stopy, péče o
o zvířátka v zimě)

Únor:
Téma: Rozmanitý svět
Podtéma: Svět barev, tvarů a materiálů
Svět zvuků (masopust, karneval)
Svět řemesel (druhy povolání, seznámení s povoláním rodičů
některých dětí, návštěva u nich v zaměstnání, námětové hry na
povolání)
Slunce a vesmír (seznámení s vesmírem pomocí knih, encyklopedií,
globus, hry na kosmonauty, stavba rakety,…)

Ostatní:
• 17. 1. Beseda s myslivcem – děti se dozvědí, jak se myslivci starají o
zvířata v zimě, která zvířata „spí“ zimním spánkem, poslechnou si zvuky
jednotlivých lesních zvířat, prohlédnou si trofeje a pušku





Kroužek Hliňáček 18.1., 22.2., 15.3.
sběr papíru 8. – 12. 1. 2018
karneval v mš 7. 2. 2018
návštěva předškoláků v základní škole v Praskačce, práce na
interaktivní tabuli, děti se aktivně zapojí do hodiny s prvňáčky,
termín upřesníme (únor)
 v únoru navštívíme některé rodiče v zaměstnání a budeme sledovat
v rámci tématu „Svět řemesel“ truhláře, bagristu. Pokusíme se
zajistit exkurzi do pekárny v Praskačce.

