RANNÍ CVIČENÍ
1. hra na sportovce – „Sportovec“
2. napodobování kočičky – „Kočičí rozcvička“

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení- napodobování cvičení s činkou- „Činka“
2. cvičení se stuhami
– chůze a běh se stuhou
– zapojování ve dvojicích
– protahování stuhy pod nohama – „Had leze z díry“
3. relaxace- napodobování činností v básničce „Holka a kluk“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. duben – měsíc bezpečnosti
– seznamovat děti se semaforem, přechodem, pravidly přecházení,
2. seznamovat děti s velikonočními zvyky (pomlázka, malování vajíček)
3. rozvoj řeči- říkanky a koledy: „Hody, hody, doprovody“, „Zajíčkova koleda“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. konstruktivní hra
– dřevěné kostky – stavění z kostek garáže pro auta, doplň. hračky (auta)
2. napodobivá hra- hra na zahradníka (zalévání, kypření kytiček)
3. rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků-udržování čistoty při stolování
4. hra s materiálem
– přírodní lýko – lepení vajíček do košíčku z přírodního lýka

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. učit děti hudební nástroje podle zvuku (bubínek, píšťalka, rolničky, dřívka) na písničku:
„Sedí liška pod dubem“
2. učit děti písničky „Sluníčko, sluníčko“, „Seděla beruška“

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. malování suchým pastelem- kuřátka
2. malování suchým pastelem a vodou – velikonoční vajíčka

SPORTOVEC
Kdo si dělá rozcvičku,
ten je zdravý jako rybka.
Ten má dobrou kondičku,
nesklátí ho chřipka.

KOČIČÍ ROZCVIČKA
Každý den se po ránu,
jako kotě protáhnu.
Jedna, druhá tlapička,
to je moje rozcvička.

HAD LEZE Z DÍRY
Had leze z díry,
vystrkuje kníry.
Bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Nic se bábo nelekej,
na kolena neklekej.

HOLKA A KLUK
Posadí se hodná holka,
posadí se hodný kluk,
pak si oba pěkně lehnou,
leží tiše ani muk.
Na zádíčkách leží holka,
na zádíčkách leží kluk,
pak na bříško překulí se,
leží tiše ani muk.
Na bobečku sedí holka,
na bobečku sedí kluk,
pak na špičky vytáhnou se,
zvednou ruce, ani muk.

SEDÍ LIŠKA POD DUBEM
Sedí liška pod dubem,
má píšťalku a buben.
Na píšťalku píská
a na buben tříská.

SEDĚLA BERUŠKA
SLUNÍČKO, SLUNÍČKO
Sluníčko, sluníčko,
popojdi maličko,
sedíš tu u cesty,
stane se neštěstí,
něco tě zajede.

Seděla beruška na lístečku,
červený kabátek samou tečku.
Přilétli motýlci, my tě známe,
my ti ty puntíky spočítáme.

Zpracovala: Věra Pechoušková, Ivana Juhaňáková, Bc. Olga Křížová, DiS., Veronika Vlčková, DiS. Mgr.
Petra Vebrová

