RANNÍ CVIČENÍ
1. Rozcvičení s kroužky – pomocí kroužků napodobujeme
jízdu autem na písničku: „Auto jede, sláva, sláva“
2. Poskoky snožmo na písničku: „Vrabčáček“
3. Navlékání kroužků na ruce
4. Napodobení kočičky - kočička líže mlíčko.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

Chůze – „Ježek, dupe, dupi dup….“
Sed – „Kovej, kovej kováříčku…“
Vleže na zádech jízda na kole
Relaxace – „Tiše, tiše medvěd spí…“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. Seznámit děti s blízkým životním prostředím – učit děti znát své i kamarádovo jméno
2. Seznámit děti s přírodou – pomocí obrázků poznáváme a jmenujeme domácí zvířata (kočka,
pes, prase, kůň, kráva).
3. Rozvíjet vnímání, pozornost a soustředěnost dětí – vyprávíme si o změnách podzimu
(padaní a barevnost listů)
4. Rozvíjet řeč za pomocí říkanek: „Listopad“ a „Ježek“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. Rozvoj sebeobsluhy – vést děti k udržování pořádku, zastrčit po sobě židličku
2. Práce s materiálem – (papír) nalepování drobných tvarů na připravený motiv (drak)
3. Konstruktivní hra – stavět ohrádky pro domácí zvířata pomocí pěnových kostek (dopl.
hračky, zvířátka PVC)
4. Napodobivá hra – hra na kadeřníka (česání, fénování)

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. Učit děti písničky: „Prší, prší“ a „Pec nám spadla“
2. Znázornit rytmus písně tleskáním, dupáním.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. Kreslení barevnými křídami do předkresleného tvaru – ježek

AUTO JEDE SLÁVA, SLÁVA
Auto jede sláva, sláva.
Táta mává, máma mává.
Auto jede tů, tů, tů.
Táto, mámo, už jsme tu.

VRABČÁČEK
Letí, letí vrabčáček,
má v zobáčku drobeček.
Do hnízdečka sedne
a křidélka zvedne.

KOVEJ, KOVEJ KOVÁŘÍČKU
Kovej, kovej kováříčku
kovej mi mou nožičku
okovej mi obě,
zaplatím já tobě.

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

JEŽEČEK
Leze ježek, leze v lese,
jablíčko si domů nese.
Děti v lese běhají,
ježka všude hledají.

PEC NÁM SPADLA
Pec nám spadla, pec nám
spadla,
kdopak nám jí postaví.
Starý pecař není doma
a mladý to neumí.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 2. oddělení

PRŠÍ, PRŠÍ JEN SE LEJE
Prší, prší jen se leje,
kam koníčky pojedeme.
Pojedeme na luka,
až kukačka zakuká.
Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,
má panenka zaplakala.
Kukačko už nekukej,
má panenko neplakej.

