ŘÍJEN
Můj dům, můj hrad





poznávání okolí školy
orientace ve školní budově
utužování nových i stávajících kamarádských vztahů
využívání přírodnin k výtvarným a pracovním
činnostem
 sledování změn v přírodě
Říjen
Hana Netušilová

Měsíc říjen už je tady,
míchá barvy dohromady.
Přebarvuje stromům listy,
zelenou nechá jen místy.
Červená a žlutá s hnědou,
v té podzimní módě vedou.
Vítr fouká víc a více,
podzimní jsou plískanice.
Tenhle vítr ale taky,
rozežene občas mraky,
sluníčko se pousměje
a na chvilku zase hřeje

LITERÁRNÍ, JAZYKOVÁ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
ČETBA
 předčítání knih a příběhů:
Haló, Jácíčku – Daisy Mrázkové, Zuzanka a malý host,
Zlobivé pohádky
 návštěva Obecní knihovny: x. 10. 2021
 listování měsíčníky (Sluníčko, Mateřídouška)
JAZYKOLAMY
 Mezi domama má máma malou zahrádku.
 Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta
HÁDANKY
 Kdo bez štětce, bez barev obarví nám pestře les?
 Nemá křídla, s větrem letí, prohání ho kupa dětí.
 Češe se, vlasy nemá, třese se, zimnici nemá?
 Otec má tisíc synů, každému čepici sjedná, a sobě nemůže.
 Nemá ruce, nemá nohy a přeci vrata otevírá.
PRANOSTIKY
 Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu.
 Po teplém září, zle se říjen tváří.
 28. 10. Na svatého Šimona, přikluše k nám zima tiše
PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA
 Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
DRAMATICKÁ VÝCHOVY
 Pošťácká pohádka – zpracování příběhu
 Pantomima – povolání
 Podzimní počasí

VÝCHOVNÉ BESEDY




Víš,co jíš ?
Hravě zdravě (hra s kartičkami)
Poznáváme čas

BEZPEČNOST



Do školy bezpečně - Rizika silniční dopravy
Bezpečností desatero

PŘÍRODA KOLEM NÁS








Pozorování změn v přírodě (proměna listnatých stromů, sklizeň úrody, stěhování ptáků…)
Pouštění draků a dronů
Sběr přírodnin
Hledání a poznávání hub
Rekreační procházky a hry v přírodě
Procházky po okolí- orienťák
Ježek – příprava na zimu.

MÍSTO KDE ŽIJEME






Kovářov (seznámení s nejbližším okolím-autobusová zastávka, nákupní středisko, pošta…)
Vyprávíme si o místě, kde žijeme (náš dům, jeho zařízení, oblíbené místo, naše obec)
Zamyslíme se, co bychom změnili a co se nám líbí v ŠD.
Budeme si vyprávět o životě naší rodiny (počet členů, jména, zaměstnání rodičů, naše
budoucí povolání).
J. Čapek – Jak pejsek s kočičkou slavili 28. října

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI






Výroba draků.
Tvoření z přírodnin.
Výroba krasohledů.
Tiskátka z brambor
Koště s listím




Střeštěný dům na stromě
Výzdoba ŠD



Kreslení podle kostky

HRY









Krásná malá kočička (kontaktní),
Popelka (soutěžní)
Myslím si (slovní)
Skrývaný fotbal (slovní)
Elektrika (soutěžní, kontaktní)
Zlechtaná (zábavná)
Vymění se všichni ti,…(soutěžní)
Co se změnilo (postřehová)










Na horký brambor (pohybová)
Vláček (pohybová)
Plíseň bramborová (pohybová)
Stavitel a bořitel (pohybová)
Semafor (pohybová)
Předměty (pohybová)
Povolání (postřehová)
Klubíčko vlny (pohybová)

DÍLNIČKY
13:30 -15:00

Pondělí

Keramika

Pěvecký sbor

Úterý

Technici

Zdravotníci

Středa

Vaření

Výtvarka

Čtvrtek

Robotika

Klub deskových
her

Pátek

Sport

Vaření

Florbal

VÝZNAMNÉ DNY
1. 10. Světový den cyklistiky
1. 10. Mezinárodní den hudby
4. 10. Mezinárodní den zvířat
5. 10. Mezinárodní den úsměvu
15. 10. Mezinárodní den bílé hole
17. 10. Světový den úrazů
20. 10. Den stromů
28. 10. Den vzniku samostatného Československého státu
31. 10. Halloween

