
MĚSÍČNÍ PLÁN

LEDEN
Bublinky

1. TÝDEN: My tři králové

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
 Zvládá hudební činnos  (koleda My Tří Králové)
Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
 Zdokonaluje ar kulační a řečové schopnos
Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
 Porozumí projevům emocí a nálad
Dítě a společnost (sociálně-kulturní) 
 Rozvíjí tvůrčí činnos  – výtvarné, pohybové, hudební

     Dítě a svět (enviromentální)
 Zvládá jednoduché prak cké situace, které se doma i v MŠ opakují

  
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Komunika vní: Dokáže se vyjadřovat a sledovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 
(řečovými, výtvarným apod.)

2. TÝDEN: Zimní dobrodružství

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
 Rozlišuje co prospívá zdraví
Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
 Těší se z hezkých a příjemných zážitků
Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
 Učí se nové pohybové hry
Dítě a společnost (sociálně-kulturní) 
 Chápe, že každý má v naší skupině svou roli, podle které je třeba se chovat

     Dítě a svět (enviromentální)
 Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se v okolí může setkat

  
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
K řešení problémů: Spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací



3. TÝDEN: Zvířátka v zimě

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
 Má povědomí a způsobech ochrany zdraví a bezpečí
Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
 Zachycuje a vyjadřuje své prožitky
Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
 Rozvíjí literární činnos  (četba, vyprávění a poslech o zvířatech v zimě)

Dítě a společnost (sociálně-kulturní)
 Váží si práce a úsilí druhých (společné činnos  - výroba krmítka pro ptáčky)
Dítě a svět (enviromentální)
 Učí se pracovat s obrázkovým materiálem

      

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

K učení: Klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem 
sebe vidí

4. TÝDEN: Zima kolem nás

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
 V případě potřeby umí vyhledat pomoc

     Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
 Učí se vyprávět dle skutečnos  nebo obrazového materiálu

     Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
 Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému

     Dítě a společnost (sociálně-kulturní)
 Chová se zdvořile
Dítě a svět (enviromentální)
 Chová se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnos

  
     KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Činnostní a občanské: K úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně. Váží si práce i úsilí druhých


