
 

 

 

AKTIVITY  

V MĚSÍCI ÚNORU 

 

                                   MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

1. Vesmír 
2. Svět řemesel 
3. Karneval 
4. Jarní prázdniny 
 
 
Pokud nás čeká bílý únor, můžeme se dále těšit na další zimní radovánky. V prvním týdnu nasedneme na 
kouzelnou raketu, kterou se necháme vynést až do vesmíru. Shlédneme dokument, ve kterém nám Paxi ukáže 
sluneční soustavu. Ukážeme si, jak taková sluneční soustava vlastně funguje. A co třeba pobyt po vesmíru? 
Pomocí naší fantazie si z naší třídy jednu planetu vytvoříme, kde si procvičíme koordinaci našeho těla, protože 
práce s naším tělem i rovnováha je pro nás důležitá. V této pomoci nás provede ,,bosý chodníček“. 
V průběhu týdne budeme pracovat s jemnou motorikou zaměřenou na lepení a správném, ale i neobvyklém 
nanášení barvy. 
 
Následovat bude týden řemesel, povolání, zaměstnání. Co tato slova pro nás znamenají? Vysvětlíme dětem, 
jaké druhy máme, i jaké už nejsou u nás tolik známé. 
Procvičovat budeme dále s dětmi přípravu do první třídy, vlastní podpis, úchop tužky, koncentraci. Zaměříme 
se na motivaci pro náš úspěch i radost ze splněného. Děti si pomocí hry přiblíží svět dospělého.  
 
Radost, veselí, jídlo, to nás čeká v týdnu oslav karnevalu. Podíváme se i do našich tradic a historie. Děti se 
seznámí s tradiční oslavou masopustu. V tomto týdnu budeme také rozvíjet tanec a hodně se hýbat. Naučíme 
se společně tradiční tance, zacvičíme dětskou jógu. A protože k tomuto týdnu neodmyslitelně patří jídlo, tak 
si nezapomeneme něco dobrého na zub společně upéct. 
S dětmi, které od září nastupují do školy, půjdeme navštívit první třídu. Společně si prohlédneme celou školu, 
paní učitelka pro nás má připravený program, který nám pomůže se přiblížit školním lavicím. 
Na závěr si v pátek uspořádáme karneval. Děti si mohou přinést masku, čekají na ně soutěže, tancování, 
mlsotka a hlavně hodně smíchu a radosti. 
 
V posledním týdnu nás čekají jarní prázdniny. S dětmi se sejdeme zase 27.2.2023.  
Přejeme hezké prožitky s rodinou. A těšíme se na zážitky. 
 
 
 


