
 

AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY… 

KOMPETENCE :                                                                1.9.-9.9.2016 

4/1     Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny 

4/4     V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní  důsledky svých    

činů, svého chování 

7/3    Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché     

činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých 

Nabídka vzdělávacích činností : 

- Hra Na jména - seznamování dětí s novými kamarády – představení se, poznávání sebe 

sama 

- Komunikativní kruh – vzpomínáme na prázdniny, jak jsem se těšil do školky – 

procvičování souvislého vyjadřování 

- Hry se značkami – Poznej svoji značku – pojmenuj – rozvoj slovní zásoby , Hledej značku 

- orientace v prostoru, vykresli , poskládej z dílů – MD 2 , 3-4, SD – 5 -8 dílů – zrakové 

vnímání, postřeh 

- Volné hry dětí – ve dvojicích, ve skupině – přizpůsobení se kolektivu, programu, radost 

ze společné činnosti, spolupracovat, reagovat na smluvený signál na úklid hraček, vše na 

své místo 

- Didaktická hra Kam jsme přišli ? – seznámení s hracími kouty, místnostmi v MŠ – účel, 

bezpečné chování, zaměstnanci a dětmi druhé třídy    / rozvoj slovní zásoby/ 

- Seznámení s pravidly společného chování – KRTEČKOVA   PRAVIDLA 

- 1. Srdíčkové pravidlo – Jsme kamarádi, neubližujeme si 

      2. Hračkové pravidlo – půjčování, střídání se o hračku, šetrné zacházení , úklid 

- Výtvarné zpracování tématu – Vzpomínky na prázdniny, kresba postavy – To jsem já, 

Můj kamarád, tvoření dle zájmu dětí 

- Hudební hádanky – opakování známých písní  – Kočka leze dírou, Skákal pes, Prší… 

- Nácvik  písně – Nepořádný krtek 

- Říkanky – Krtek ,Školky čas- s pohybem, , hry s prsty – Všechny moje prsty 

- PH – Na bublinu – chůze ve vázaném kruhu+ reakce na signál, PH Na vodníka 

- Cvičení v překážkové dráze – Leze krtek – prolézání tunelem, podlézání, přelézání… 

- Psychomotorická hra s padákem – Deštové kapičky 

- Pracovní listy –  k danému tématu – grafomotorika , rozvíjení poznání, labyrint                  

- POV – zahrada – seznámení s pravidly bezpečného chování ,půjčování hraček a jejich   

úklid, vycházky – poznávání okolí MŠ, bezpeč. přecházení vozovky, správná reakce na 

pokyn dospělého, respektovat druhého 



 

 

 

 

Básničky a říkadla 

 

Školky čas                                   /říkadlo s pohybem/ 

Po prázdninách zas                   - chůze na místě 

nastal školky čas,                       - stoj snožmo, tleskáme 

hodně jsme se těšili                   - na „ hodně“ velký kruh rukama 

       dlouho jsme tu nebyli                 -stoj snožmo,ruce i hlava ukazují„NE“ 

Ve školce se učíme,                   - točení na jednu stranu 

hrajeme si, cvičíme,                 -  točení na druhou stranu 

zpíváme si pro radost,              - poskoky snožmo 

kamarádů máme dost.            -  obejmeme kamaráda 

 

 

Prsty                                            / hry s prsty/ 

Všechny moje prsty,  

schovaly se v hrsti. 

Spočítám je hned: 

jedna, dva tři, čtyři, pět. 

 

 

Krtek 

Krtek leze podle meze 

vyměřuje louku, 

sysel za ním pytel veze, 

že bude mlít mouku. 

 

 

Říkanky k pravidlům:     Krtkova  pravidla 

 

Srdíčkové pravidlo                                                   Hračkové pravidlo 

Ve třídě se máme rádi                          Když si hračky roztahám, 

a jsme velcí kamarádi.               na místo je vždycky dám, 

Hračky si vždy půjčujeme,               hračky se pak usmívají, 

se všemi se zasmějeme.                když pořádek kolem mají. 

 

 

 



 

 

 

Zpíváme:   Nepořádný krtek  

 

1.Bylo ráno,a byl čtvrtek.Jaký krásný den! 

   Před chalupou lezl krtek právě z díry ven. 

  „Kdo tě pustil do zahrady?“ zlostně jsem se ptal. 

   Obrátil se ke mně zády a ryl klidně dál. 

 

2. Když jsem se pak vracel zpátky, krtek už byl pryč. 

     Lajdák jeden! U hromádky nechal ležet rýč. 

    „kdo tě pustil do zahrady?“ zlostně jsem se ptal. 

    Obrátil se ke mně zády a ryl klidně dál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zpíváme : 

 

Krtek 

1.  


