
Červenec 2021 

Téma: 

Pohádkový (1t)  

Sportovní (1t) 

Objevitelé (1t) 

Cestovatelský ( 1t) 

Lesní školka (1t) 

 

Dílčí cíle: 

 Po celé týdny budeme děti seznamovat s našim okolím, přírodou. Umět se chovat ke zvířatům, rozvíjíme 

fantazii, vypracovávání pracovních listů. Získávat sportovní informace, učit se nové sporty, které pomáhají 

našemu tělu, protahovat se. Učit se vyznat v mapě, umět pojmenovat dopravné prostředky,  poznávat krásy 

města, chodit na procházky. Být ohleduplní k ostatním, učit se prohrávat, poznávat nové hry, které nás rozvíjí. 

Básničky:  

Básničky k různým hrám 

Básničky o koních 

Básničky o okolí kolem nás 

Písničky: 

O zvířátkách ( koních, ..)  

Herní písničky 

Cestovatelské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohádkový týden 

28.6.-2.7.2021 

Pohybové činnosti: 

Skákání přeš švihadlo, házení míčem, skákání žabáku, skákání a stání  po jedné noze, hraní 

s kuličkami. 

Řečové činnosti: 

Čteme a prohlížíme si knížky, říkáme si příběhy, prohlížíme si obrázky. Zkoušíme vymyslet jiný 

konec u známých pohádek               ( Sněhurka, Popelka, Červená Karkulka,..)  

Poznávací činnosti: 

Říkáme si o dobrých a zlých postavách v pohádkách, učíme se chovat se k sobě hezky, bereme si 

příklady z pohádek. 

Estetické činnosti: 

Vystřihování, malování korunek, vyrábění papírových mečů pro rytíře. Hraní pohádek pro kamarády a 

pro paní učitelky. 

Pracovní činnosti: 

Práce s PlayDough modelínou, malování vodovkami, fixkami, vystříhávání, lepení, skládání papírů. 

 

Sportovní týden 

5.7.-9.7.2021 

Pohybové činnosti: 

Dětské olympijské hry – hody míčem, běh, skoky na jedné noze, chození na provázku, běžecké 

závody, prolézání tunelem, učíme se skákat přes švihadlo. 

Řečové činnosti: 

Komunitní, nebo individuální rozhovory s dětmi – které sporty znají, které sporty ve svém volném 

čase dělají. Povídání si o pomůckách, které jsou potřeba k různým sportům.  

Poznávací činnosti: 

Z obrázků, knih, encyklopedií poznáváme různé sporty, povídáme si o známých sportovcích, o 

olympijských hrách. Umístění na stupínku      ( 1. 2. 3. Místo), medaile, diplom. 

Estetické činnosti: 

Přemýšlení o nových sportech, Česká hymna, pouštění písniček na sport, protažení těla na Youtube ( 

Hejbni kostrou,.. )  

Pracovní činnosti: 



Pomocí pomůcek kreslíme, vyrábíme, malujeme různé pomůcky na sport, samotné sporty, oblečení, 

hřiště, bazén,.. 

 

Objevitelé 

12.7.-16.7.2021 

 

Děti zkoumají svět takový, jaký je, učí se nezávisle na sobě, spolu a od 

sebe navzájem. Právě proto je v naší MŠ upraven i režim dne: děti, které 

nevyžadují popolední spánek, si dopřejí relaxační chvilku a poté si přejdou 

k činnostem, které je aktuálně zajímají, avšak tak, aby nerušily ty, které 

spánek potřebují. Hravou formou se i takto dozvídají o rozmanitosti světa a 

lidí v něm, učí se respektu a ohleduplnosti. 

Aktivity- pokusy, hry, poznávání světa 

Cestovatelský týden 

19.7.-23.7.2021 

Pohybové činnosti: 

Procházíme se okolím, procházky po různém terénu ( beton, hlína, tráva, písek, štěrk, kamínky). 

Nápodoba koňského klusu, mávání rukou jako letadlo,.. 

Řečové činnosti: 

Společné i individuální povídání o cestování, které místo kdo navštívil. Kterými dopravními 

prostředky ses ve svém životě setkal – auto, autobus, letadlo, tramvaj, kolo,… 

Poznávací činnosti: 

Poznáváme krásy našeho města. Výlet na parník, výlet na zmrzlinu, projížďka vláčkem. Pozorujeme 

lidi, budovy kolem nás. 

Estetické činnosti: 

Učení se písničky - Jede, Jede mašinka s pohybovým doprovodem, učení se básniček o cestování, 

malování zážitků, které děti přes týden nasbírali. 

Pracovní činnosti: 

Opakujeme barvy – kreslíme semafor a dopravní značky, malujeme nejoblíbenější dopravní prostředek 

– kolo, auto,autobus, vlak, parník,.. 

 

 

 



Lesní školka 

26.7.-30.7.2021 

„Lesní mateřskou školu je možné považovat za alternativní předškolní zařízení. Základním 

znakem LMŠ je, že většina programu probíhá venku za každého počasí v prostředí přírody.“ 

(Vošahlíková, 2012, s. 11) Termín průvodce více než vystihuje pověření dospělé osoby v 

lesní MŠ. Jeho posláním je doprovázet děti na cestě poznáním. „Děti si samy utvářejí obraz 

světa a chtějí mu rozumět. I proto se ptají na příčiny a souvislosti: Proč to a ono funguje? Jak 

se to děje? V předškolním věku na dospělé doslova pálí jednu otázku za druhou. Právě proto 

potřebují kolem sebe mít dospělé, kteří jim jsou k dispozici, pomáhají jim prozkoumávat 

různé jevy a poskytují jim odpovědi na otázky, jež z prozkoumávání vycházejí“ (Bäcker–

Braun, 2014, s. 117). Pro průvodce je typický respektující přístup1 , naslouchání nejen 

druhým, ale i sobě a také houževnatost, se kterou překonávají rozmary počasí. 


