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MŠ Hříšice

Podtémata

Návrh realizace

Vítejte ve školce

Babí léto letí, podívejte, děti
Dupe ježek pod jabloní
Běží myška po strništi

kamarádi, pravidla, konec léta
ovoce, zelenina, ježek, zdraví – vitamíny,
řepa, brambory, stroje, uskladnění, myšky

Barevný podzim

Veverčí skotačení
Vyletěl si pyšný drak
Sova houká po lese

listnaté stromy a keře, listy, plody, veverka
počasí na podzim, vítr a jeho úloha, hry
les, stromy jehličnaté, plody, přezimování

Nastává čas dlouhých
nocí

Strašidelný podzim
Přijíždí Martin na bílém koni
Anděl, čert a Mikuláš

dušičky, mlhy, noční obloha, vesmír
Martin, kůň, husy, koláče, výlovy
fantazie, dobro a zlo, nadsázka, besídka

Vánoční zvonění

Vánoce, Vánoce přicházejí
Půjdem spolu do Betléma

dárky, zvyky, koledy, stromeček, kapr...
vánoční atmosféra, příběh, besídka

Zima je tu, děti!

Sněží, sněží, mráz kolem běží
Zima je, když studí tlapky
Zachumlaná zima
Čas na pohádky

znaky zimy, sporty, sněhulák
přezimování zvířátek, stopy, krmení
oblečení, nastydnutí, ochrana zdraví
práce se zimní pohádkou (Rukavička,
Sněhová královna, Zajíčkova chaloupka...)

Já a moje tělo

Zdravuška mezi dětmi
Ten dělá to a ten zas tohle
Haló, pane karnevale!

části těla, zdraví a prevence, stonání
řemesla, nářadí, materiály, výrobky
barvy, převleky, veselení, hodování

Jaro ťuká na okénko

Pojedeme do jara
Jaro je tu, děti
Den je jako malovaný

dopravní prostředky, situace, bezpečnost
znaky jara, sluníčko, květiny, ptáci
části dne, činnosti, měření času, jídlo

Září

Integrovaný blok

Říjen
Listopad
Prosinec

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Na dvorečku je veselo Kamarádi ze dvorečku
Hody, hody, doprovody

zvířata a jejich mláďata, vlastnosti, užitek
kraslice, Velikonoce, pomlázka

Májové čarování

U nás doma
Co se děje v trávě

rodina, rodiče, láska, Den matek
kytky, brouci, hmyz, včely, louka, mravenci

Když se červen
červená

Kudy běží voda

Voda a život kolem ní, význam, ochrana
koupání x nebezpečí
zoo, hrady, turistika, bezpečně nejen
o prázdninách

Léto je čas výletů

