RANNÍ CVIČENÍ
1. taneček „Řepa“
2. pohybová hra - „Kolo, kolo, mlýnský“, „Zlatá brána“ – znázorňujeme pohyby, které
motivujeme pomocí známých říkanek.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. chůze „Jedna, dvě, Honza jde“
2. cvičení s drátěnkami, s obručí
– procházení skrz postavenou obručí
– skákání do položené obruče
– prohazování drátěnek do postavené
obruče
3. pohybová hra „Pojďte se k nám podívat“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

vyprávění o létě (počasí, dovolená, sporty)
poznávat ovoce a zeleninu (jahody, jablko, hruška, mrkev, ředkvička…)
vyprávění pohádky „O veliké řepě“- reprodukce pohádky
rozvoj řeči – básničky: „Léto“, „Paci, paci, pacičky, upečeme placičky“, „Válím, válím
nudle“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. rozvoj sebeobsluhy – nácvik skládání oblečení do košíčků před spinkáním
2. hra s materiálem – papír – lepení vystřižených postaviček z pohádky O veliké řepě, dle
pořadí u řepy
3. napodobivá hra – hra na stavaře na pískovišti (hloubení jam, stavění tunelu..)
4. konstruktivní hra – písek – stavění báboviček (motivace říkankou „Bábovičko poveď se
mi“, tvoření dortu……)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. malování prstovými barvami – kruh na plavání
2. malování křídami na chodník – volný motiv

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. nácvik písničky: „Travička zelená“
2. děti se střídají v samostatné interpretaci jimi vybrané písničky (podpora sebevědomí a
umění ocenit druhé potleskem)

ŘEPA
Na bobečku tiše dřepí
v řepném poli slečny řepy,
hlavičku si kryjí natí
a tak zvolna cukernatí.
Už se těší do zajetí,
do pusinek mlsných dětí,
které loudí na mámě
posezení v cukrárně.
Lidem totiž rozum vnukl,
že je z řepy dobrý cukr,
když jich sklidí plnou káru,
vezou je do cukrovaru.
Na bobečku v poli tiše dřepí řepy,
Na bobečku v poli tiše dřepí tety řepy.

KOLO, KOLO, MLÝNSKÝ
Kolo, kolo mlýnský,
za čtyři rýnský
kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo bááác.
Vezmeme si hoblík, pilku
zahrajem si ještě chvilku,
až to kolo spravíme,
táákhle se zatočíme.

POJĎTE SE K NÁM PODÍVAT
Pojďte se k nám všichni podívat,
jak nám dupou králíci,
pojďte se k nám všichni podívat,
jak jsou krásně velicí.
Pojďte se k nám všichni podívat,
jak nám dupou králíci,
s úsměvem na lící,
tak nám dupou králíci.

PACI, PACI PACIČKY
Paci, paci pacičky,
upečeme placičky.
Dáme do nich rozinky
a oříšek malinký,
zamícháme med,
dobrou chuť
a sněz je hned.

ZLATÁ BRÁNA
Zlatá brána otevřená,
zlatým klíčem odemčená,
kdo do ní vejde,
tomu hlava sejde,
ať je to ten nebo ten,
praštíme ho koštětem.

JEDNA DVĚ, HONZA JDE
Jedna, dvě, Honza jde,
nese pytel mouky,
máma se raduje,
že bude péct vdolky.
Máma je nepekla,
Honza skočil do pekla,
máma je pekla,
Honza skočil z pekla.

VÁLÍM, VÁLÍM NUDLE
Válím, válím nudle,
do polívky dobré,
válím, válím nudličky,
do dobré polívčičky.
Sekám, sekám do masa,
bude dobrá klobása,
sekám, sekám do masíčka,
bude dobrá jitrnička.
Melu, melu kávu,
pro dědu i bábu,
melu melu zrníčka,
bude dobrá kávička.

LÉTO
Podívej se, milá této,
už se blíží krásné léto.
Až zas bude tepla více,
budem plavat převelice.
Budem plavat prsa, znak,
ať jsme silní jako drak.

TRAVIČKA ZELENÁ
Travička zelená, to je moje potěšení,
travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím na ní sednu,
když si smyslím na ní lehnu,
travička zelená, to je moje peřina.
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