
Halí, belí, zvířátka 

8.-12.11. 2021          

PONDĚLÍ 
8.11. 

RH-Volné hry v herních koutcích  

KK-Přivítání se po víkendu, zopakování dní v týdnu, kalendář, počasí, seznámení s tématem 

týdne, co vše budeme dělat, o čem si budeme povídat. 

Povídání o zvířátkách, která se ukládají k zimnímu spánku a jak se na něj připravují 

(pochopení čteného textu)  

PCH – „Broučci“ –hudebně –pohybová improvizace, seznámení s textem 

Pracovní list – zvířátka a jejich stíny, vystřihování 

Hodnocení 

ÚTERÝ 
9.11. 

RH-U stolečků – skládání z papíru – ježek, v herně – centra aktivit- volné hry 

KK-kalendář, počasí, práce s obrázky ; Pochytej co nejvíc hmyzu – hledání obrázků 

poschovávaných po třídě  

Rozhovor -mnoho zvířat se v zimě ukládá k spánku, ale je také mnoho druhů, které 

potřebují v zimě dostatek krmiva a přístřeší, aby toto chladné období přežily. Jak jim 

můžeme pomáhat? Co mají na svém těle ( srst, bodliny, peří..), Nácvik básně  „Hajá 

brouček“ 

PH Kdo spí a kdo ne – děti se pohybují mezi pelíšky a dle toho jaké zvířátko p.učitelka 

zvedne, jestli v zimě spí či ne, si najdou bud pelíšek ke spánku, nebo pokračují dál v pochodu 

– na píseň „Hop, Hop“ 

Hvč- procvičování písně „Broučci“ 

VVč- práce s voskovým pastelem, vrstvení, vyškrabování 

Předčítání, dramatizace pohádky „Boudo,budko“ 

Hodnocení  

STŘEDA 
10.11. 

Uzavření MŠ   

ČTVRTEK 
11.11. 

RH-hry s velkými kostkami, hry s tv náčiním, stavby překážkových drah dle vlastní fantazie 

dětí ; hry u stolečků – najdi rozdíly – omalovánka a úkoly  

TVČ – Motivační cvičení  s míčkem „Ježek“ –protahovací cviky, překážková dráha, relaxace 

PH „Beruško, pujč mi tečku“- seskupování dle daných pravidel, reakce na signál 
Opakování písně „Broučci“- využití hudebních nástrojů, dramatizace pohádky „Boudo 

budko“ 

Opakování básně –Hajá brouček 

Hodnocení 

 

PÁTEK 
15.10 

RH-hry s šiškami- veverka - rozvoj jemné motoriky;volné hry v herních koutcích 

KK-kalendář, počasí, opakování znaků podzimu, co jsem se naučil o podzimu , co se nám 

povedlo. Log.chvilka – gymnastika mluvidel, dechové, artikulační a sluchové cvičení, 

vytleskávání jmen zvířátek 

Opakování písně „ Broučci“,PH „Kdo spí a kdo ne“ 

Uspávání zvářátek . zvířátka uložíme do pelíšku a zarecitujeme jim báseň „Hajá brouček“ 

Pr.list – Grafomotorika  

Hodnocení 

 



 


