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SVĚTLUŠKY 

 

Téma: Kouzelné brýle 

 

Období: 15. 5. – 19. 5. 2023 
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Pondělí 15. 5. 2023 

Ranní hry: 

- volné hry, volné kreslení, puzzle, magnetická stavebnice, lego, spol. hry 

- uklízecí písnička "Clean up" 

- denní písnička "To si povíme" 

- ranní pozdrav na elipse, kalendář 

 

Ranní cvičení: 

- protahovací, posilovací, relaxační 

 

Řízená činnost: 

- kouzelné brýle 

- co si představíme pod tímto pojmem, kdo co vidí - nasadíme si pomyslné 

kouzelné brýle, každý nám bude vyprávět co se za jeho brýlemi skrývá, co v 

nich vidí atd. (rozvoj řečových dovedností, vyjadřování) 

- při dalších aktivitách budeme vycházet z toho, co děti vymyslí, kam všude se 

společně s našimi brýlemi podíváme...vytvoříme si myšlenkovou mapu 

- každý si vytvoří své kouzelné brýle, které nás budou provázet následujícími 

dny 

- den rodiny 

ODPOLEDNE: 

- plavecký kurz 

Úterý 16. 5. 2023 

Ranní hry: 
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- volné hry, volné kreslení, lego Duplo, zatloukací stavebnice, pohyblivá 

abeceda, pexeso 

- uklízecí písnička 

- denní písnička 

- ranní pozdrav na elipse, kalendář 

Ranní cvičení: 

 - jarní rozcvička 

Řízená činnost: 

- kouzelné brýle - každý si vytvoří své kouzelné brýle, sle své fantazie 

 

ODPOLEDNE: 

- předškoláček v ZŠ Easy Start 

 

Středa 17. 5. 2023 

Ranní hry: 

- volné hry, volné kreslení, šroubovací stavebnice, kuličková mandala, 

Montesssori pomůcky 

Ranní cvičení: 

- protahovací, posilovací, relaxační, dechová 

Řízená činnost: 
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- Aj s Pavlou 

 

ODPOLEDNE: 

- výtvarné činnosti: společně tvoříme kulisy na besídku 

 

Čtvrtek 18. 5. 2023 

Ranní hry: 

- volné hry, volné kreslení, montessori aktivity, lego duplo, kuličkodráha, 

grafomotorika, omalovánky 

- uklízecí písnička 

- ranní pozdrav na elipse, kalendář 

Ranní cvičení: 

Řízená činnost: 

FOTOGRAFOVÁNÍ 

 

ODPOLEDNE: 

- Aj s Jackem 

 

 Pátek 19. 5. 2023 

 

CELODENNÍ VÝLET - DOBŘÍV 
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