TÉMATA LEDEN- ČERVEN 2022
3. - 7. 1. 2022 – „TŘI KRÁLOVÉ“
Vánoční nadílka. Povídání o legendě Tří králů- dramatizace příběhu, zpěv písně, vysvětlení pojmů.
10.- 21. 1. 2022 – „LEDOVÝ POZDRAV“
Téma zaměřeno na znaky zimy, zimní sporty, život zvířat ve volné přírodě v období
zimy.
24. 1. - 4. 2. 2022 – „JSOU TU DÁMY, JSOU TU PÁNI KAŽDÝ MÁ SVÉ POVOLÁNÍ“
Náplní tématu jsou druhy povolání a řemesla. Co dělá moje maminka a co můj tatínek? Čím
bych chtěl/a být?
7. - 11. 2. 2022 – „JÁ JSEM MALÝ SKLADATEL“
Týden plný hudebních činností, hudebně-pohybových her, hudebních nástrojů a jejich
zvuků, tance a společného užívání si času. Pojmenujeme hudební nástroje, zaměříme se na rytmus,
melodii, noty apod.
14. - 25. 2. 2022 – „REJ MASEK- MASOPUST“
Tradice masopustu, období karnevalu, hudby a veselí, emoce – masky -“přetvařování“.
23. 2. 2022 Karneval ve školce
28. 2.- 4. 3. 2022 – „VYNÁŠENÍ MORENY ZIMU ZAHÁNÍ“
Zaháníme zimu – vynášení Moreny a vítání jara – první jarní „vlaštovky“.
7. - 11. 3. 2022 – „POHÁDKOVÝ DĚDEČEK“
Zaměřeno na tradiční pohádky, typické znaky pohádek (dobro a zlo, magická čísla,
nadpřirozené bytosti,...), etické a morální hodnoty člověka.
Význam knihy v životě člověka, jak se starat o knihu a co vše v knize můžeme najít.
Pokud situace dovolí tak proběhne návštěva obecní knihovny.
14.- 25. 3. 2022 – „JARO DĚLÁ POKUSY, VYSTRKUJE KROKUSY“
Typické znaky jara, jarní počasí, seznámení s typicky jarními rostlinami a květinami. Otázka „Sázet
nebo sít?“ Téma kompostování, aj.

28. 3. -8. 4. 2022 – „VÝLET NA STATEK“
Seznámení dětí s životem farmáře na statku. Pojmenování domácích zvířat a jejich
mláďat. Odkud se bere mléko, vlna, peří?
11. - 15. 4. 2022 – „SVÁTKY JARA – VELIKONOCE“
Období před Velikonoci – seznámení s tradicí Velikonoc, malování vajíček, pletení
pomlázek,aj. Barevný týden – modré pondělí, žluté úterý, červená středa, zelený
čtvrtek.
18. - 22. 4. 2022 – „SKLO, PAPÍR, PLAST, POJĎME TŘÍDIT ZAS“
Jak se staráme o přírodu a jak se v ní máme chovat – vztah člověka k přírodě, třídění
odpadu – téma ekologie, recyklace, koloběh vody. Proběhne „Den Země“.
25. - 29. 4. 2022 – „MOJE VLAST“
Téma zaměřeno na ČR, svátky republiky, seznámení se státními symboly.
2. - 13. 5. 2022 – „MÁMA, TÁTA, BABI, DĚDA NA SVĚTĚ JE KAŽDÝ TŘEBA“
Vysvětlení pojmu „rodina“, členové rodiny a pouta mezi nimi. Svátek matek.
Rozdíl mezi životem na vesnici a ve městě, druhy bydlení, apod.
16. - 27. 5. 2022 – „JEDU, JEDU Z KOPEČKA VRZAJÍ MI KOLEČKA“
Povídání o dopravních prostředcích, zásady správného chování na silnici (chodec,
cyklista,...), dopravní značky (význam semaforu, přechodu pro chodce, aj.), situační
učení – úraz a jeho ošetření.
Pokud to situace dovolí, navštívíme dopravní hřiště v Miroslavi.
30. 5. - 3. 6. 2022 – „DĚTSKÉ RADOVÁNKY“
Hry a zábava spojená s dětmi - oslavíme „Den dětí“.
6. - 17. 6. 2022 – „OD PRAMENE K ŘECE“
Téma zaměřená na oblast vesmíru, Slunce, planeta Země.
20. 6. - 1. 7 2022 – „MŮJ DENÍK Z CEST“
Oblast multikulturního soužití, seznámení s cizími kulturami a jazyky lidí, světadíly,
exotickými zvířaty. Zásady chování v prostředí, které neznám.

