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Úvod do tematického plánu
·	seznámení s celoročním projektem "Letem světem za zvířetem"
·	co se každý měsíc dozvíme - jak který světadíl vypadá, jaké je zde podnebí/počasí, jaká zde žijí zvířata, jaké zde rostou /nebo nerostou rostliny a stromy, jací zde žijí lidé, jakým mluví jazykem, jejich kultura / pohádky, legendy, hudba...

Další témata v měsíci:
·	seznamovací hry
·	povídání o sobě, rodině, kamarádství
·	seznámení s pravidly družiny, bezpečný pobyt na zahradě
·	chutě a barvy podzimu -  poznáváme ovoce a zeleninu
·	cesta do školy - bezpečnost v silničním provozu, dopravní značky
·	pohybové hry
·	povídání o sv. Václavu




ŘÍJEN

EVROPA - seznámení se světadílem (1.část) 

·	Den vzniku samostatného československého státu 
·	naše vlajka 
·	vlajky dalších států
·	poznávám sebe samotného, co nás ne/baví, naše emoce
·	jablíčkový/hruškový den, výroba křížal
·	sběr lesních plodů, kaštanobraní, výroba zvířátek
·	poznávám druhy stromů, jejich listy, plody
·	podzimní zbobení, přírodní materiály






LISTOPAD

EVROPA - seznámení se světadílem (2. část)
   
·	rozvíjení pozornosti, paměti, postřehu
·	práce s míčem, házení na cíl
·	bramborový den, výroba razítek
·	draci - pohádková zvířata, výroba papírových draků
·	pohádky o dracích - při poslechu nácvik relaxace
·	tažní ptáci / jak se postarat o ty, kteří zůstávají
·	povídání o sv. Martinovi - výroba bílého koně







PROSINEC

ARKTIDA - seznámení se světadílem
   
·	povídání o adventu, vánocích, tradicích a zvycích
·	zpívání koled
·	vánoční výzdoba
·	setkání s Mikulášem, čertem a andělem
·	povídání o betlému
·	vánoční posezení
·	když na okna "kreslí mráz"
·	výroba vánočních dárečků






LEDEN

ANTARKTIDA - seznámení se světadílem
  
·	novoroční předsevzetí
·	orientace místem, časem, prostorem
·	zimní sportování
·	zdraví - předcházení úrazům a nemocem
·	otužování - jak podporuje zdraví
·	relaxace - poslech čteného slova a následně kreslení obrázku
·	příprava na masopust
·	hry na podporu vzájemné spolupráce a důvěry
·	ať žijí sněhuláci






ÚNOR

SEVERNÍ AMERIKA - seznámení se světadílem
  
·	povídání si o lidských vlastnostech
·	navzájem si pomáháme
·	výroba karnevalových masek
·	cvičíme se Sokolem - správné držení těla, koordinace pohybu
·	výroba zvířátek z modelíny
·	zimní sportování







BŘEZEN

JIŽNÍ AMERIKA - seznámení se světadílem
 
·	přichází jaro - pozorování změn v přírodě
·	rodí se nová mláďata
·	příprava na MDŽ - výroba přáníčka
·	Den vody - putování s kapkou
·	poznávání vodního světa
·	zodpovědnost vůči vodě
·	jaké máme smysly - jejich poznávání
·	příprava na Velikonoce
·	jarní zdobení družiny





DUBEN

ASIE - seznámení se světadílem
 
·	Den Země
·	chráníme Zemi - třídění odpadu
·	aprílový den - s úsměvem jde všechno lépe
·	od semínka po rostlinku - pěstování rostlinek v družině
·	povídání o zdravé výživě 
·	rozpoznávání chutí
·	vyrábění kraslic







KVĚTEN

AUSTRÁLIE - seznámení se světadílem
 
·	Den matek - oslava, výroba přáníčka
·	výroba květináčku pro vypěstovanou kytičku
·	vytváření obrazu z přírodnin
·	pohybové hry zaměřené na sluchovou orientaci
·	hry na zahradě, venkovní sporty
·	rozvíjení sociálních dovedností
·	rytmizace - říkanky a říkadla
·	letní zdobení družiny






ČERVEN

AFRIKA - seznámení se světadílem
 
·	Den dětí
·	vyrábíme náhrdelníky z barevných těstovin
·	zpíváme písničky k letním táborákům
·	bubnování
·	vodní radovánky na zahradě
·	vyrábění dárků pro tatínka
·	zavážeme si boty na letní výlety - práce s tkaničkou
·	výprava za zvířaty do ZOO










