RANNÍ CVIČENÍ
1. Napodobování dopravních prostředků – „Auto“,
„Letadlo“, „Lodička“, „Vláček“
2. Pohybová hra – taneček na písničku „Červený šáteček“

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. Rozcvičení – „Teď jdu sem a teď jdu tam“
2. Cvičení s kuželkami
– přendávání kuželek nad hlavou, za zády, pod nohou
– slalom
3. Relaxace – „Sluníčko“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

Seznamovat děti s probouzející se přírodou – první jarní květiny, rašení stromů, keřů….
Vyprávění o probouzení zvířátek ze zimního spánku (použití knihy o zvířátkách)
Učit děti části lidského těla (hlava, ruce, nohy, kolena, vlasy)
Rozvoj řeči- nácvik říkanky „Sněženka“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

Rozvoj sebeobsluhy – rozvoj jemné motoriky
– nácvik zapínání a rozepínání dostupných knoflíků
Hra s materiálem – papír
– lepení krepového papíru „Sněženka“
Konstruktivní hra – stavění domečku z puzzle
Napodobivá hra – hra na kadeřníka (česání, foukání, natáčení)

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. Spojování tance s písničkou „Hlava, ramena, kolena, palce“
2. Učit děti písničky: „Na jaře“, „Kos“

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. Malování suchým pastelem do předkresleného tvaru – vlaštovka
2. Malování pomocí běloby a prstíků – „kočičky“

AUTO

LETADLO

Auto jede sláva, sláva,
táta mává, máma mává,
Auto jede tu tu tu,
táto, mámo, už jsme tu.

Letí, letí letadlo,
pozor, aby nespadlo.
Vyletělo mezi mráčky,
pozdravilo všechny ptáčky.
Obletělo celý svět,
vrátilo se na zem zpět.

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

SNĚŽENKA
Táta včera na venku,
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč.

NA JAŘE
Na jaře, na jaře,
čáp jede v kočáře,
hej hopy, hej hopy,
hej hopy, hop.
Veze nám sluníčko,
točí se kolečko,
hej hopy, hej hopy,
hej hopy, hop.

TEĎ JDU SEM A TEĎ JDU TAM

ČERVENÝ ŠÁTEČEK
Červený šátečku, kolem se toč,
kolem se toč, kolem se toč,
má milá se hněvá, já nevím proč,
já nevím proč, já nevím proč.
Tra-la, la, la, la, la, la,
Červená fiala, tra-la, la, la, la, la, la,
fialenka.
Když jsem si v potoce ruce myla,
ruce myla, ruce myla šátek jsem do vody
upustila,
upustila, upustila.
Tra-la, la, la, la, la, la,
Červená fiala, tra-la, la, la, la, la,
fialenka.

KOS
Na naší zahrádce sedává kos,
má černý kabátek a žlutý nos.
Na našem komíně sedává čáp,
klape si zobákem, klap, klapi, klap.

Teď jdu sem a teď jdu tam,
pořádně si zatleskám.
Teď jdu sem a teď jdu tam,
až se z toho zamotám.

Na naší jabloni sedává drozd,
zpívá si vesele, nám pro radost.

Jeden krůček dopředu,
druhý krůček dozadu,
posadím se na bobeček
a vyskočím na kopeček.

Víte-li babičko,
kam jde spát sluníčko?
Chodí spát za hory,
do zlaté komory!

SLUNÍČKO
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