Podtéma: ZIMNÍ HRÁTKY 18. 1. 2021 – 22. 1. 2021
Vzdělávací nabídka:
„Koulovaná“ – děti zmačkáním bílého papíru vytvoří papírovou kouli (rozvoj jemné motoriky, pohybu
v prostoru, hodu na cíl) – zkoušíme trefit kamaráda
Pohybová hra „Na vločku“ – rozvoj rychlosti, obratnosti, správné reakce na signál a orientace v prostoru.
V herně jsou rozmístěné bílé kruhy (vločky). P. učitelka zpívá písničku, děti chodí v rytmu mezi vločkami. Na
signál – „vločka“ musí děti stoupnout do kroužku. Kroužky postupně ubývají
„Trefa na cíl“ – využití papírových koulí z předchozí hry. Úkolem dětí je trefit se do připravené nádoby.
Rozvoj hodu na cíl, přesnosti pohybu ruky a pohybu v ramenním kloubu.
Pohybová básnička – „Vločka“ (viz níže) – rozvoj lokomočních pohybů, koordinace pohybů, schopnost
nápodoby pohybů
PH: Rukavice (viz níže) – procvičení rychlosti a pozornosti
PH: Pozor, sněhová koule – procvičení hodu koulí a trefy na cíl.
Pohybové básničky – „Chumelenice“, „To to zebe“, „Rampouch“ a „Na saních“ – rozvoj hrubé motoriky,
schopnost napodobit pohyb
Pohybová písnička z CD „Sněhuláci“ – rozvoj hrubé motoriky, rytmického cítění, schopnost napodobit pohyb.
Rozvoj rovnováhy – chůze po připravené balanční dráze
„Grafomotorika“ – „Padající vločka“ – motivační básnička „Vločka“ – na velkou svislou plochu čmárání
voskovkami (odstíny modré a fialové), tím vznikne zimní pozadí pro případnou další výtvarnou činnost;
Uvolnění ramenního kloubu, zápěstí. Padající vločka z nebe – na velké vodorovné ploše – nácvik svislé
vodorovné čáry. Dbát na správný úchop tužky.
„Sněží“- rozvoj jemné motoriky. Trhání krepového papírů (procvičení svalů prstů a špetkového úchopu). Po
dokončení trhání, vyhození papírů do vzduchu – nápodoba sněhu. Sbírání kousků papíru – špetkový úchop.
Jemná motorika – posilujeme svalstvo ruky (prstů i dlaní) – mačkání bílého papíru (vytváření sněhových
koulí), umisťování koulí do kruhů, vznikne sněhulák, Motivovat děti k did. hrám rozvíjejících jemnou
motoriku.
Jemná motorika- modelování sněhuláčků dle vzoru
Hrubá motorika – pohyb s písničkami a básničkami, hra na lyžaře, hra na bruslaře: jízda na „bruslích“
(nasazené ig. sáčky na nohou) – trénujeme holubičky
JV – chvilka DC – motivační básnička „Vločka“ (viz níže), foukání do bílého peříčka
AC – nápodoba sněhuláka (uč. se obleče do kostýmu sněhuláka, dělá legrační grimasy
podporující mimické svalstvo, svalstvo rtů, tváří, jazyka a děti ji napodobují
RC – rytmizace slov spojených se zimou, zimními hrami a sporty, motivace obrázky
Hledáme bílou barvu – smyslová hra - úkolem dětí je najít ve třídě bílou barvu, úkol ztížíme tak, že si
každý musí najít jiný předmět (ne stejná stavebnice), po nalezení bílé barvy se jí dotkneme a ukážeme
Prohlížení obrázků zimních sportů – popis obrázku (každý den pouze jedna zimní činnost vzhledem k věku
dětí a udržení jejich pozornosti). Rozvoj komunikace, porozumění, slovní zásoby, paměti, pozornosti.
Zimní písně „Padá sníh“, „Sněží“, „Kos a vrána“ – rozvoj paměti, slovní zásoby, výslovnosti, pozitivní
naladění dětí.
Seznamujeme se se zimními hrami a sporty – stavíme sněhuláka, koulování, sáňkování a bobování (ukázka
sání a bobů – upozornění na nebezpečí rychlé jízdy, pozor na náraz (písnička „Padá sníh“ – náraz do stodoly,
názorná ukázka pádu a nárazu s maňáskem), lyžování - prohlídka a vyzkoušení opravdového lyž. vybavení,
lyžování na lyžích z kartonu, bruslení – prohlídka vybavení, zkouška bruslení na navlečených igelitových
sáčcích na nohách dětí.

Skládání sněhuláka dle předlohy– skládání plastových víček dle předlohy – procvičování předmatematických
dovedností
Rozdíly – hledání rozdílů na obrázku (viz níže), rozvoj zrakového vnímání
Rozvoj fantazie a tvořivosti – při ranním příchodu dětí – děti hledají v herně papírové sněhuláčky ze čtvrtky,
poté si je dle vlastní fantazie vybarví - Motivace: p. uč. převlečená za sněhuláka, děti pomáhají sněhulákovi
hledat kamarády.
Hra „Sněhulák“ – společná hra. Schopnost hrát hru, pochopit pravidla.
Přiřazování sněhuláků – činnost ve dvojicích. Úkolem dětí je společně správně sestavit sněhuláka dle barev
(viz příloha).
Opakování písní „Padá sníh“, „Sněží“ – rozvoj hudebního cítění, pozitivního vztahu k hudbě, hra na hudební
nástroje
Motivační pohádka „O chlapci, který se nechtěl oblékat“ – ponaučení se z příběhu, využití maňáska
chlapce, dramatické vyprávění o chlapci, který se nechtěl obléknout a venku málem zmrznul, zapojení dětí do
příběhu
Opakování písničky: „Dva mrazíci uličníci“ – písnička s pohybem pro zapamatování textu
Nácvik nové písně: „Kos a vrána“ – seznámení s novou písničkou, využití hudebních nástrojů
Malování na sníh
Ukázka některého sportovního vybavení – seznámení se s lyžováním a bruslením (možnost vyzkoušení
přeskáčů, lyží, bruslí, ukázka základního vybavení – lyž. helma, lyž. rukavice, brýle, kukla.
Seznámení se správným oblečením na zimu, odůvodnění – motivace pohádkou o neposlušném chlapečkovi,
který se nechtěl v zimě oblékat (upozornění na nebezpečí omrzlin, umrznutí).
Vločky pod lupou - pomůcky: lupa, sníh, nádobky, do malinkých nádob nandáme sníh, pozorujeme
rozmanitost vloček, je potřeba čerstvého sněhu
Pozorování počasí – proč někdy sníh je, jindy není, jakou má barvu, jaký je na omak.
Pozorování přírody (živé i neživé), poznávání budov v okolí MŠ.
Dopravní výchova – zásady správného přecházení (silnice, kolejí).
PH RUKAVICE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pomůcky: rukavice dětí
děti si ze šatny přinesou rukavice, položí je na určené místo a odchází si sednout na židličku
učitelka rukavice promíchá a rozhází je po herně
snaží se, aby stejné rukavice neležely u sebe
děti si stopnou na startovní čáru (před kobereček)
úkol: na povel vyběhnou a co v nejkratším čase musí najít své rukavice, obléct si je a sednout si opět na
židličku

▪

PH: POZOR,SNĚHOVÁ KOULE
▪
▪
▪
▪
▪

pomůcky: sněhová koule (venku), papírová koule (zmačkaný papír), balon
proměníme se ve sněhuláky, utvoříme kruh a sedneme si
zvolíme 1 sněhuláka, který se pohybuje uvnitř kruhu
ostatní sněhuláci se ho budou snažit zasáhnout sněhovou koulí
komu se to podaří, vymění si se sněhulákem uvnitř kruhu místo

