RANNÍ CVIČENÍ
1. pohybová hra – „Jsem veselý domeček“
2. napodobování dopravních prostředků – „Auto jede“, „Lodička“

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení „Prší, prší“ – pohyby pažemi a prsty
2. cvičení s drátěnkami – chůze s drátěnkou na hlavě a otáčení
trupu
- podávání drátěnky z ruky do ruky
- skok s drátěnkou na místě „Vrabeček“
3. uklidnění „Spinká brouček“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. seznámit děti s životem v lese – chystání zvířátek na zimu
- „Tiše, tiše, medvěd spi“, „Veverka čiperka“
2. učit děti rozpoznávání, určování oblečení dle aktuálního počasí – důraz na přicházející
zimu
3. upevňovat hygienické návyky při nemoci (kašlání, smrkání…)
4. rozvoj řeči - říkanky „Listopad“, „ Kutálení“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. pobyt venku – sběr listů a jiných přírodních materiálů – využití při výchově
2. rozvoj sebeobsluhy – větší samostatnost při oblékání, obouvání bot, mytí rukou,
stravování…
3. hra s materiálem- nalepovat kousky krepového papíru – ježek
4. napodobivá hra – hra na doktora
5. poznávání tvarů – dřevěné vkládačky

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. učit děti písničky
- „Kočka leze dírou“, „ Skákal pes přes oves“
2. seznámit děti s hudebními nástroji – bubínek, rolničky, triangl, tamburína….

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. malování temperovými barvami – obtisk listů

JSEM VESELÝ DOMEČEK

VEVERKA ČIPERKA

Jsem veselý domeček,
mám čisťoučký dvoreček,
bydlí ve mně máma, táta,
malý Petr, malá Jana,
babička i dědeček,
jsem veselý domeček.

Veverka čiperka,
sedí v rudém kožíšku,
ráda jí jadérka, ze šišek a z oříšků.
Skoč, veverko, skoč,
s námi se tu toč!

AUTO JEDE

LISTOPAD

Auto jede, s láva, sláva,
táta mává, máma mává.
Auto jede tů, tů, tů,
sláva děti už jsme tu

Listopad, listopad,
lísteček mi dlaň spad.
Zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.

LODIČKA

KUTÁLENÍ

Pouštím bílou lodičku,
na perlivou vodičku.
Lodička se kymácí,
do vodičky – bác.

Jablíčko se skutálelo,
vůbec nic ho nebolelo.
Podívejme, jak se koulí,
nemá vůbec žádnou bouli.
Kutálí se, kutálí,
to jsme se mu nasmáli.

VRABEČEK
Žil vrabčáček čimčaráček,
pod okapem měl baráček.
Nebylo mu veselo,
do domku mu pršelo.

SPINKÁ BROUČEK
Na paloučku brouček spinká,
nad ním zvoní konvalinka.
Tak mu pěkně zazvonila,
až broučínka probudila.

TIŠE, TIŠE, MEDVĚD SPÍ

SKÁKAL PES
Skákal pes, přes oves,
přes zelenou louku,
šel za ním myslivec,
péro na klobouku.

KOČKA LEZE DÍROU
Kočka leze dírou, pes oknem,
nebude-li pršet, nezmoknem.
A když bude pršet zmokneme,
na sluníčku zase uschneme.

Tiše, tiše medvěd spí,
ať ho nikdo nevzbudí.
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