LISTOPAD
V MŠ
1. DUŠIČKY, co je to Halloween – svátky
2. MARTIN NA BÍLÉM KONI – pokračování svátků
3. POČASÍ – ROČNÍ OBDOBÍ
4. UKLÁDÁNÍ K ZIMNÍMU SPÁNKU
Měsíc listopad nás jako první vtáhne do tajemna spojeného se svátkem Dušiček. Povíme si význam
tohoto svátku, nezapomeneme na svátek Všech svatých, ukážeme si patrona sv. Václava. Vytvoříme
si společně masku, objevíme svět jiných kultur, protože nás bude lákat i oslava Halloweenu.
Nezapomeneme na pohádky, tanec a poslech hudby, které nám toto období pomohou přiblížit i
pochopit. Vysvětlíme si, že každý člověk bez rozdílu má zde své místo.
Ve středu 2.11. se děti zúčastní divadla. Ve čtvrtek 3.11. si upečeme sladké strašidelné dobroty.
A v pátek uspořádáme strašidelný den, děti si mohou přinést masku, kostým, klobouk, zkrátka cokoli,
aby nám bylo ještě veseleji. Týden zakončíme průvodem s lampióny.
Pokračovat budeme svátkem sv. Martina. Jestlipak přijede letos na bílém koni? Týden zaměříme na
tradice a svátky, které máme rádi i dnes. Nebude chybět zimní tematika, tvoření a rozvoj fantazie.
Zapojíme jemnou i hrubou motoriku, budeme cvičit i hrát divadlo.
O co se rozdělil sv. Martin se žebrákem? Pomocí pohádky děti přiblížíme základ této pověsti.
Už se také umíme rozdělit s kamarádem, ale i vyjádřit svůj nesouhlas.
A protože přichází mnoho změn, nezapomeneme ani na roční období a počasí, které umí být v
listopadu velmi proměnlivé. Hrom, blesk, déšť, duha, slunce, vítr, ale i sníh u nás ve třídě najdou své
místo. Zahrajeme si hry spojené s počasím, naučíme se všechna roční období. Vyrobíme si duhu, která
nám ukáže, že svět je plný změn, krásy a barev.
Měsíc zakončíme uspáváním zvířátek, broučků, ale i přípravou lidí na zimu. Kam odletělo ptactvo?
Co dělá ježeček a všechna zvířátka v zimě? To všechno si povíme a společně i ukážeme. Navštívíme
krmelec v lese, kam odneseme něco dobrého pro zvířátka.

Příroda kolem nás jde spát,
obloha se mračí.
Já se však umím radovat,
i když venku zrovna prší.

