
únorúnorúnorúnor :  učíme se háčkovat  (1.tř. - řetízek – náramek, zvířátka) 

                     2.,3. a 4. tř.krátké a dlouhé sloupky – taštičky, pouzdro na  mobil )       

                saunování  

                loutky a divadlo – vymýšlení vlastních příběhů 

                masopustní rej 

                dopravní omalovánky – chování na silnici 

využití sněhu –  pekáčování, koulování, stavby ze sněhu 

                                        hry na sněhovém kopci na hřišti 

četba:  A. L: Děti z Bullerbynu 

 

    

bbbbřezeezeezeezennnn: výrobky na velikonoční výstavu, 

                      pečení z kynutého těsta (zápich na vejce), 

                      mramorování vajíček – nová technika 

                    „ Beránek“ – tuž a fazolky 

                     saunování 

                    Piškvorkový turnaj 

                   výroba „ Mařeny“ a příprava na Smrťačku 

                   společenské hry, Kimovy hry, 

   pobyty venku ( části  Havlovic a jejich názvy),zahrada,les,louka 

   četba: A. L. Děti z Bullerbynu 

 

    

    

dubendubendubenduben::::  Jarní květiny-  prostorové z papíru, modelování, využití atlasů  

             společenské, elektrické a konstruktivní hry 

             „Kouzelnický slet  ( vv soutěž Rozesmátý svět) 

              nácvik pohádky : “ Pohádka tety Bedly“ 

             čarodějnické omalovánky, čarodějnické počítání 

vycházky do přírody, sběr bylin, pleteme věnečky z pampelišek, řeka, les, 

využití sportoviště – fotbal, golf, tenis .. 

četba:A. L.: děti z Bullerbynu 

 



kvkvkvkvětentententen: dokončení dárku pro maminku (náhrdelník na krk – kůže a drát) 

                    nacvičování  tanečků ( pohádka) a  příprava kostýmů  

                  vystoupení pro maminky (Pohádka tety Bedly) 

                  smyslové a logické hry, kvíz,  

                  kolo a já (soutěže, jízdy zručnosti), jízdy na bruslích nebo koloběžce  

                  Sporty kolem nás – kresby, modelování 

                 dopravní omalovánky, 

                 Turnaj v minigolfu 

                 výroba vlaštovek – skládání papíru 

vycházky k řece ( hry v ní, stavba z písku), k lesu,příroda kolem nás, 

 využití sportoviště 

četba na pokračování. Jana Martínková: Mlynařík Jiřík  

                   

červenervenervenerven: oslava dětského dne – Velké člověče, nezlob se 

                táckové kabelky ( skládání, stříhání, lepení, dekor. zdobení) 

                výroba větrníků (námořnická slavnost) 

               co nám dává kniha, atlas 

               barvení triček – družinové tričko (nové barvy, tupování) 

               Morseova abeceda a hry s ní  

               závěrečná party, rozloučení se čtvrťáky 

vycházky do okolí (kuličky, šipkovaná, hry v potoce, koupání), využití sportoviště 

četba : J.M.: Mlynařík Jiřík 

 

Hezké prázdniny Vám přeje pí. vychovatelka. Lída 


