
Šel zahradník do zahrady 

11.-15.10. 2021          

PONDĚLÍ 
11.10 

RH-Volné hry v herních koutcích „Na kuchaře“, dida hry – třídění a přiřazování „Ovoce a 

zelenina“, modelování   

KK-Přivítání se po víkendu, zopakování dní v týdnu, kalendář, počasí, opakování znaků 

podzimu – opakování písně „Plody podzimu“ Seznámení s tématem týdne, co vše budeme 

dělat, o čem si budeme povídat.  

PCH – „Na zahradníka“ – zahradník sbírá  „JABLÍČKA - děti“ – koho se dotkne uloví ho do 

košíčku 

HČ- Pohádka o veliké řepě - děti podle obrázků postupně pohádku převypráví, navodit téma 

zahradničení (co musel dědeček udělat, než mu řepa vyrostla)co potřebuje zahradník ke své 

práci, zapojit se do dramatizace (samostatně i s rekvizitami), reprodukovat dialogy postav. 

Upřesnit si představy za, před, hned za, hned před, první, poslední, počet … 

Hodnocení 

ÚTERÝ 
12.10 

RH-U stolečků – pexetrio, vytrhávání z papíru, mačkání  a lepení- ovoce a zelenina, v herně – 

centra aktivit- volné hry 

KK-kalendář, počasí, práce s obrázky – názvy plodů , třídění, rozhovor o využití různých 

plodů v kuchyni.  Hra na kuchaře- pečení štrůdlu- hostina s ochutnávkou 

PCH „Na zahradníka“ 

HvČ- seznámení s písní „O řepě“- melodizace 

Dramatizace pohádky „O řepě“ 

Hodnocení  

STŘEDA 
13.10 

RH- hry s pohádkovými čepičkami – volná dramatizace pohádky „O řepě“ - rozvoj fantazie a 

představivosti, skládání puzzlí, volné hry v herních koutcích 

KK-Kalendář, počasí, opakování dnů v týdnu,  

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

HVČ- procvičování písně „O řepě“ rytmizace- doprovod na hudební nástroje, nácvik mazurky 

„Měla babka“ 

HČ-Malujeme pohádku- pomocí různých výtvarných dovedností a technik vyjadřovat svou 

představivost a fantazii ve tvořivých činnostech. Výtvarné zpracování obsahu pohádky o řepě. 

PCH- Na zahradníka 

Hodnocení  

ČTVRTEK 
14.10 

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

dětí ; hry u stolečků – pexetrio, puzzle, omalovánky s podzimní tematikou 

 Hra v herně i u stolečků, rozvoj spolupráce a koordinace ruky a oka – navlékání korálků ve  

TVČ – Motivační cvičení  s míčkem „Jablíčkové cvičení“ –protahovací cviky, překážková 

dráha, hry s padákem, relaxace 

Opakování písně „O řepě“a mazurky „Měla babka“, dramatizace pohádky „O řepě“ 

Hodnocení 

 

PÁTEK 
15.10 

RH-navlékání šípků u stolečků, hry s kaštany- kaštanová zvířátka – rozvoj jemné 

motoriky;volné hry v herních koutcích 

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

povedlo. 

Opakování písně „ O řepě“, mazurka „Měla babka“, dramatizace pohádky „O řepě“ 

Pr.list – jablíčka s červíky-matematické představy 

Hodnocení 

Divadelní představení v MŠ 

 







 



 



 


