Podtéma: PŘÍBĚH HRAČEK (4. 1. 2021 – 8. 1. 2021)
Rozvoj pohybových schopností:
─ Pohybová hra na auta – běháme po vyznačené trase – reagujeme na barvu na plácačce – červená stát,
zelená můžeš jet. Rozvoj lokomočních dovedností, orientace v prostoru, správná reakce na signál.
─ Pohybová hra s medvídky – děti si nejprve s medvídky zacvičí a poté si s nimi zahrají hru. Děti drží
medvídky v ruce, medvídci jsou ve čtyřech barvách, chodíme po třídě, na znamení (cinkání zvonkem ve
stejné barvě a s vyslovením názvu barvy) se rychle seběhnou děti se stejnou barvou medvídka – rozvíjení
prostorové orientace, udržení pozornosti, soustředění se na činnost, poznávání barev.
─ Pohybová hra za doprovodu klavíru – děti na zvuk klavíru běhají dokola, když se přestane hrát, děti
reagují na pokyn – udělej dřep, sedni si, lehni si, ruce nad hlavu, chyť kamaráda za ruku, napodobování
zvířat, …
─ Pohybová básnička – „Rozcvička“ – procvičení koordinace celého těla (viz níže).
─ Cvičení s balónky – protahovací cvičení. Děti cvičí dle vzoru a pokynů učitelky.
─ Grafomotorika – omalovánky – motivace tištěným obrázkem ke kresbě, slovní motivace k volné kresbě,
pojmenovávání obrázků hraček, básničky na procvičení a masáž prstů.
─ Tanec na písničku – Sněhuláci“
─ -Volný přirozený pohyb na zahradě MŠ a ve třídě
─ Hrátky se sněhem
─ -Upevňování hygienických návyků – mytí rukou po WC a před jídlem – báseň „To jsou prsty“
Rozvoj myšlení a řeči
─ Povídání o Vánocích – děti mají prostor vyprávět své zážitky z Vánoc, podle svých možností – rozvoj
komunikace, poslechu kamarádů, co vypráví, neskáčeme si do řeči, trpělivost až na nás přijde řada.
─ Počítání medvídků – procvičení předmatematických dovedností, jednoduché počítání, pojmy první a
poslední. Procvičení tvoření řad – střídání dvou barev, st. děti střídání tří barev. Postavení medvídků do
řady dle vzoru, pokračování v započaté řadě.
─ Vyprávění O třech králích – ukázka obrázků, kniha „Betlém“, didaktické obrázky – rozvoj sluchového
vnímání, pochopení mluveného slova – příběhu, rozvoj slovní zásoby.
─ Hračky od Ježíška – z čeho jsou hračky vyrobené, jak se k hračkám chováme, kam je ukládáme
─ Příběh o nechtěné hračce – krátká dramatizace o nechtěné hračce. Poslech vyprávění, konverzace,
ponaučení z příběhu, zhodnocení pocitů, jak se hračka cítila, projev soucitu, smutku, strachu o hračku
apod.
─ Kam co patří? - vybereme ve třídě několik hraček, kousků skládaček, dáme je do krabice, postupně pak
vyndáváme a děti určují, kam patří.
─ Jazyková chvilka – DC - Jede mašinka – nádech, fouká z komína – výdech, a syčí – s,s,s,s,s,s,s
GM - Z okénka kouká strojvedoucí – vystrčíme jazyk, zamáváme mu – jazyk ze strany na
stranu
AC - Jak dělá mašinka – šššššš, jak houká – úúúúúúú, jak cinkají koleje – bim,
bam
RC - Co jsme dostali od ježíška? Děti říkají hračky – společně opakujeme a
vytleskáváme, starší děti zkouší vytleskat samy
─ Individuální činnosti – logopedické chvilky, Logiko primo, skládání puzzlí, prohlížení knih apod.
─ Cvičení s balónky – pojmy před, za, pod, nad
─ Opakování písničky „Sněží, sněží“ – doprovod na triangl
─ Nácvik nové písně – „Padá sníh“ (viz níže) – doprovod na hudební nástroje
─ - Výtvarná činnost
- činnost s temperovou barvou – natírání bílých mraků
- navlékání popkornu

