
MĚSÍČNÍ PLÁN 

ŘÍJEN 

Bublinky 

 

1. TÝDEN: Barevný podzim 

 Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

• Činnosti zaměřené na poznávaní lidského těla a jeho částí 

  Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

• Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

• Hry nejrůznějších zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (výtvarné, 

konstruktivní, hudební, dramatické) 

• Činnosti zaměřené k poznávaní různých lidských vlastností 

 Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

• Aktivity vhodné podporující sbližování dětí 

 Dítě a společnost (sociálně-kulturní) 

• Běžná a každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 Dítě a svět (enviromentální) 

• Kognitivní (poznávací) činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

  

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

• K učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky 

 

2. TÝDEN: Dary přírody 

 Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

• Zvládat jednoduché pracovní úkony (sběr podzimních plodů) 

 Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

• Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazné, 

pojmové) 

• Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

• Činnosti zaměřené na pozorování odlišností mezi lidmi a v čem jsou si podobní 

 Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

• Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s kamarádem i dospělým 

 Dítě a společnost (sociálně-kulturní) 

• Různé skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích (např. 

námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty) 

 Dítě a svět (enviromentální) 

• Praktické užívání hraček a pomůcek se kterými se dítě běžně setkává 

        



 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

• K řešení problémů: Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale 

také za snahu 

 

3. TÝDEN:  Na podzim jsme rádi venku 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

• Lokomoční pohybové činnosti 

      Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

• Samostatní slovní projev na určité téma 

• Výlety do okolí 

      Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

• Kooperativní činnosti ve dvojicích 

      Dítě a společnost (sociálně-kulturní) 

• Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 

 Dítě a svět (enviromentální) 

• Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 

    

      KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

• K učení: Samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi 

  

4. TÝDEN: Výprava za strašidly 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

• Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

• Řešení praktických problémů, hledání různých variant 

 Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

• Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi 

  Dítě a společnost (sociálně-kulturní)  

• Adaptovat se na život ve školce, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školky 

      Dítě a svět (enviromentální) 

• Účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé (karneval) 

   

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

• Sociální a personální: Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj vlastní 

názor a vyjádřit jej 

 

 


