LISTOPAD
Naši mazlíčci





seznámení s lidovými zvyky, svátky a významnými dny
povídání o zvířátkách
pozorování změn v přírodě
příprava adventní výzdoby

Listopad
Už se vrány slétají,
vítr běží po kraji.
Podzim střásá žluté listí,
kominíček komín čistí,
brzy bude listopad.
Děti za sklem koukají,
jak se vrány slétají,
kterak padá žluté listí,
kterak stromy vítr čistí,
aby země mohla spát.

LITERÁRNÍ, JAZYKOVÁ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
ČETBA
 předčítání knih a příběhů:100nožka Klotylda
 návštěva
ěva Obecní knihovny: x. 11. 2021
 listování měsíčníky (Sluníčko, Mateřídouška)
 Legenda o sv. Martinovi
JAZYKOLAMY
 Kotě v bytě hbitě motá nitě.
 Pudl prdl pudr.
HÁDANKY
 Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese.
 Kdo přijde každý večer do domu?
 Sahá, sahá po polévce, ale sám jí jíst nechce.
 Dokud sedí - je zelený, když letí - žloutne, a když leží, zčervená.
 Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají.
 Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?
PRANOSTIKY
 2. 11. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
 30. 11. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
 11. 11. Na sv. Martina kouřívá se z komína
PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA
 V nouzi poznáš přítele.
DRAMATICKÁ VÝCHOVY
 Zvířátková
 Hádej, co jsem?

VÝCHOVNÉ BESEDY



Péče o zvířata. „Zvířata jsou taky jenom lidi.“
Péče o domácí mazlíčky.

PŘÍRODA KOLEM NÁS







Postavíme domečky pro zvířátka.
Jaká zvířata žijí ve volné přírodě a jinde ve světě
svět
Pozorujeme změny v přírodě.
Co můžeme udělat pro zvířáta v přírodě před zimou.
Jak se zvířátka připravují na zimu.
Dorozumívání mezi zvířaty. Stopy zvířat.

BEZPEČNOST



Rizika silniční dopravy
„Když Alenka stůně“ – prevence proti chorobám, vitamíny, zdravá strava

MÍSTO KDE ŽIJEME




Svátky a tradice: Dušičky, Sv. Martin, advent.
Orientace v prostoru
Poznávání vůní, chutí a exotického koření

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI






Svícen ze zavařovacích sklenic
Výroba adventního kalendáře
Zvířátka - tisk
Adventní výzdoba
Sv. Martin







Tvorba
vorba na prodejní výstavu
Pečení prstů 
Pečení lízátek
Výroba krasohledů.
Příprava na „Velkou
Velkou družinu
družinu“

ICT A ROBOTIKA




Ozzoboti strašidla
Halloweenska šipkovaná
Animace příběhu

HRY+ POHYBOVÉ AKTIVITY








Ozvěna (didaktická)
Domino (didaktická)
Zvířátková (didaktická)
Deskové hry
Broučkyjáda (pohybová)
Sportovní a pohybové hry
Byla temná moc a hřmělo (paměťová)





Burák (zábavná)
Vítr (pohybová)
Hoří, přihořívá (postřehová)
(postřehová

DÍLNIČKY A KLUBY
13:30 -15:00
Pondělí

Keramika

Úterý

Technici

Zdravotníci

Středa

Vaření

Výtvarka

Čtvrtek

Robotika

Klub deskových
her

Pátek

Sport

Vaření

Florbal

Pěvecký sbor

Čtenářský klub

VÝZNAMNÉ DNY
1.11. Svátek všech svatých
2. 11. Památka zesnulých
5. 11. Den
D romského jazyka
11. 11. Sv. Martin
13.11. Mezinárodní den nevidomý
nevidomých
14.11. Den bez aut
16. 11. Den poezie
17.11. Den boje za svobodu a demokracii
17.11. Mezinárodní den studentstva
19.. 11. Mezinárodní nekuřácký den
21. 11. Světový den pozdravů
29.11. 1. Adventní
A
neděle

