
Mateřská škola “U Soviček” 

LISTOPAD 2020 

Téma měsíce:  
 

1.  Ve zdravém těle zdravý duch 

2. Slavíme příjezd svatého 

Martina 

3. Společně se bavíme a učíme  

4. Mikuláš, přišel k nám   

Důležité dny pro Váš diář: 
 

• Halloweenský rej masek / 10. 11. 2020 - soutěže, malování na obličej  

• Workshop deskových her / 16.11.2020 

• Návštěva knihovny / 18.11.2020 
 
  

 
 

Datum Téma 
 

Pondělí  

Literárně - dramatický 
den 

Úterý 

Výtvarně - kreativní  
den 

Středa  
Matematicko - vědecký 

den 

Čtvrtek 
Pohybově - relaxační 

den  

Pátek 
 Hudebně - pohybový 

den 
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Klíčová slova:  

 

význam slova zdraví, 

léčba, posílení imunity, 

zdravý životní styl, lékaři 

obecně atp.  

 

 

 

 

Aktivita dne: 
 
Práce s knihou Lidské 

tělo - popis, skládání 

slov, přepis 

Pohybová básnička: Jak 

funguje lidské tělo?  

Mladší děti: 
Názvy částÍ těla, 
správné pojmenování a I 
ukázka..  
 
 
Procházka do okolí MŠ 

Aktivita dne: 
 

Vaříme si bylinkový 
čaj 
 
Bylinkové puzzle 

 
 
 
Mladší děti: 
Praporek - práce s 
lepidlem a přírodninou  

 
 

 
Pobyt na zahrádce 

Aktivita dne: 
  

Barevný svět v praxi-  
Využití barev v praxi, 
procvičení 
geometrických tvarů, 
námětová hra 
nakupování 
 
 
Mladší děti: 
Hlava, ramena, kolena 
palce.. 
Skládáme lidské tělo 
 
Pobyt na zahrádce 
 

Aktivita dne: 
 
Pohybová hra: Kuba 
řekl, Lepidlo,  
 
Překážková dráha 
 
 
 
Výtvarné aktvity: 
Výroba  
svatomartinského 
koně - práce  
s přízí  
 
Skupinové hry v areálu  

Aktivita dne: 
 
Písnička: Zdravé tělo, 
hra na tělo, 
 
Hudební hádanky  
 
 
 
Lekce dětské jógy – 
skupinově… 
trénujeme dechová 
cvičení.. 
 
 
Procházka do okolí 
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Svatý Martin - význam, 

nastínění stručné historie 

Zakomponování 

Halloweenu- tématické dny  

 

Aktivita dne: 
 
Úvod do tématu - 
poslech čteného 
příběhu, výroba 
dekorací 
 
 
Mladší děti: 
Hrajeme si a učíme se 
s dýněmi - 
předmatematické 
dovednosti 
 
Procházka po okolí 
 

Aktivita dne: 
 

HALLOWEENský rej! 
 
Soutěžíme ve 
strašidelných maskách 
+ malování na obličej  
 
 
Mladší děti: 
 
Společný program  
 

 
Pobyt na zahradě 

Aktivita dne: 
 
svatý Martin- 
dramatizace příběhu, 
historické pojednání, 
závodíme na koních  
 
 
Mladší děti: 
Skládame z tvarů 
obrázky (koník, 
stromeček, sněhulák 
…) 

 
Pobyt na zahradě 

Aktivita dne: 
  
Dechová a relaxační 
cvičení, námětové hry,  
tématická zábava s 
psychomotorickým 
padákem  
 
 

Výtvarné aktivity 
starší děti: 
Strom / technika 
kresba + lepení  / 
 
Skupinové hry v areálu 

Aktivita dne: 
 
Písnička Bubáci s 
doprovodem, hra na 
Orffovy nástroje, 
Čarujeme- zvuky 
zvířat- sluchová 
diferenciace  

 
 
Joga- opakujeme 
Pozdrav Slunce 

 
 
Pobyt na zahradě 
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Workshop deskových her.. 
 
Hry na rozvoj 
předmatematických a 
předčtenářských 
dovedností, důraz na 
kooperativní schopnosti,  
Hry pro zábavu od 
nejstarších pro nejmenší 

děti…    
 
 
 

Aktivita dne: 
 

!WORKSHOP 
DESKOVÝCH HER! 

- hry rozvíjející logický 
úsudek, soustředěnost, 
paměť i schopnost 
spolupracovat, hry 
záb$avné, I pro ty 
nejmenší…  
 
 
 
Procházka do okolí MŠ 

 
 
 
 
 
 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

Aktivita dne: 

 
Věfomostní kvíz- 
opakujeme co už 

známe    
 
 
Mladší děti: 
Učíme se základní i 
doplňkové barvičky 
 
Čáp ztratil čepičku… 

 
Pobyt na zahradě 
 

Aktivita dne: 
 
Hry v kruhu, 
Matematické žabky,  
Pohádkové hry s 
pohybem 
 
 
 
 

 

Vytváříme  Mandalu 
 
 
Týmové hry v areálu  
 

Aktivita dne: 

 
Aktivity rozvíjející 
sluchové vnímání, 
zaměření se na nízké 
a vysoké tóny  

 
Písnička: Jsme 
kamarádi 
 
Joga – zaměřuje se 
na relaxační pozice 
 

Pobyt na zahradě 
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Zahájení trénování pásma 
na slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromečku.. 
 
Navození adventní 
atmosféry, tvoření 
dekorací atd. 

Aktivita dne: 
 
Úvod do tématu, 
učíme se recitovat, 
Básnička:  Proč mě čerti 
straší, následný slovní 
rozbor  
 
 
Mladší děti: 
Skládame obrázky z 
tvarů (domeček, 
střecha, sněhulák …) 
 
Procházka do okolÍ MŠ 

Aktivita dne: 
 
Tématické pracovní 
listy- grafomotorika, 
uvolňovací cviky, 
skládání podle čísel  
 
 
 
Mladší děti: 
Tvoření stromu- práce 
s lepidlem 

 
 
Pobyt na zahradě 

Aktivita dne: 
 
Procvičujeme číselnou 
řadu, logické doplnění 
do souvislé řady- 
logická a číselná řada  

 
 
 
Mladší děti: 
Práce s obrázky, učíme 
se popisovat, hra na 
tělo, hudební výuka 

 
Pobyt na zahradě 
 

Aktivita dne: 
 
Abeceda tělocviku- 
cvičíme dle nápodoby 
a jednoduchých 
pokynů 
 
 
 
Výtvarné activity: 
Malování svícnu  
 
 
 
Hry v areálu – řízené + 
volné aktivity 
 

Aktivita dne: 
  
 Vánoční koledy- 
doprovod s pohybem 
i s nástroji 
 
Písnička: Mikuláši, 
Mikuláši 
 
 
Lekce dětské jógy - 
JOGOVÁ POHÁDKA  
 
 

Pobyt na zahradě 

 


