
Čím budu         

 

 

PONDĚLÍ 
14.2 

RH- hry v herních koutcích dle vlastního výběru, TH „Na lékaře“,“ Na kuchaře“…kreslení u 

stolečků 

KK-Přivítání se po víkendu, kalendář, počasí, práce s textem „Jak si pejsek roztrhl kalhoty“ 

rozbor textu, rozhovor o povoláních (švadlena, pekař…)-práce s dida obrázky POVOLÁNÍ – 

třídění a přiřazování (práce ve skupinách), čím je moje maminka, můj tatínek 

PH-„Na policisty a lupiče“ – hra na honěnou (dva hráči jsou označeni policejní čepicí – honí 

ostatní hráče – lupiče) 

HČ- seznámení s novou písní – melodizace, nácvik textu  

Hodnocení, PV 

ÚTERÝ 
15.2 

RH-Volné hry v herně a u stolečků –vybarvování omalovánek, modelování (koláčky) 

s tematikou povolání, TH „ Na lékaře“ „Na kuchaře“ „Na dopravu“ …individuální práce 

s dětmi (jazyková bariéra, předškoláci a podobně) 

KK-kalendář, počasí, práce s textem – malované čtení „Hrnečku vař“- rozbor textu, rozhovor 

o tom čím bych chtěl být, JCH – Vařila myšička kašičku – dechová, artikulační cvičení, 

pracovní list – grafomotorické cvičení 

PrČ- práce s vizovickým těstem – tvoření z těsta –vánočky, věnečky… 

HVč- opakování nové písně 

PH-„Popeláři“  „Hasiči“ – hudebně pohybové ztvárnění 

Hodnocení, PV 

STŘEDA 
16.2 

RH-hry u stolečků – vypichované obrázky – práce s jehlou, volné hry v herně, provlékací 

obrázky 

KK-kalendář, počasí, exkurze po školce –návštěva kuchyně, prádelny, třídy jiných 

dětí,kanceláře…sledování práce zaměstnanců školy 

VVč-vyšívané obrázky- práce s jehlou a bavlnkou 

HVč- opakování písně 

PCH- „popeláři“  „hasiči“ – hudebně pohybové ztvárnění 

Hodnocení, PV 

ČTVRTEK 
17.2 

RH-hry s velkými kostkami TH „Na zedníky“ – stavba z Kostek.  

Tvoření u stolečků – hry s těstem, skládání mozaik, dida hra Povolání 

TVč – motivované cvičení „ na vojáky“- protahovací cviky, překážková dráha, PH 

„Policajt a zloděj“, relaxace 

Opakování nové písně- rytmizace, využití hudebních nástrojů 

Hodnocení , PV 

 

 

PÁTEK 
18.2 

RH-Využití center aktivit – hra na obchod, na rodinu, na doktora, dopravu…. Volná kresba u 

stolečků, stolní dětské hry dle vlastního výběru 

KK-Shrnuté celého týdne, opakování povolání, kontakt na záchranou službu…PCH „Sanitka“ 

– hudebně pohybové ztvárnění 

Jedeme na výlet – hra na řidiče – Vlakem, letadlem, na kole, lodí , bagrem, traktorem…- 

názvy povolání, dle místa výletu zpěv písně (ZOO zpěv o zvířátkách…. Necháme na fantazii 

dětí) 

Hodnoce , PV  


