RANNÍ CVIČENÍ
1. rozcvičení
– děti za doprovodu říkanky „Veverka čiperka“
– posadí se do dřepu, pak vyskočí a zatleskají
2. za doprovodu říkanky „Jede, jede vláček“ – děti se
seřadí za sebe a vytvoří vláček po herně

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. papírové koule – hod koulí, přendávání koule,
protahování koule
2. do dřepu, zakrýt tvář a vyskočit za doprovodu říkanky „Bude zima, bude mráz“
3. relaxace – „Mrazík cení zoubky“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. seznamovat děti s blízkým životním prostředím – seznámit děti s předměty denní potřeby
(hřeben, mýdlo, ručník)
2. seznámit děti s přírodou
– povídáme si o krmení ptáčků v zimě, pozorujeme je při vycházce
– seznámení dětí s obdobím masopustu – (masky, průvod)
– vést děti ke skládání a rozkládání předmětů podle velikosti
3. rozvíjet řeč dětí
– reprodukce pohádky „Bouda budka“
– učit děti říkanku „Sněhulák“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. rozvoj sebeobsluhy – učit děti hlásit osobní potřebu
2. hra s materiálem - vata
– nalepování vaty na předem připraveného sněhuláka
3. konstruktivní hra – stavět barevné komíny pomocí válců
4. napodobivá hra – hra na opraváře (použití dílny, nářadí)

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. opakování písniček se zimní tématikou – „Padá sníh, padá sníh“, „Zima, zima,
zimička“, „Sněží, sněží“

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. bezobsažná čáranice – vybarvení Wax pastelem připravený motiv - rukavice
2. vybarvování karnevalových masek temperovou barvou

VEVERKA ČIPERKA

MRAZÍK CENÍ ZOUBKY

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

Mrazík cení zoubky,
chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme,
dovnitř si ho nepustíme.
Ať maluje pěkně venku,
bílé kytky na okénku.

JEDE, JEDE VLÁČEK

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ

Jede, jede vláček,
jede, jede vlak.
Honem milé děti,
rychle nasedat.
Pojedeme k babičce,
strýčkovi a tetičce.
Praha, Brno – stát,
rychle vysedat.

Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám já se do bezu,
až přestane, vylezu.

SNĚHULÁK
Kopa sněhu děti láká,
postavily sněhuláka.
Sněhulák je veliký
z uhlíku má knoflíky.
Hezkou, velkou náprsenku,
do oken nám kouká z venku.

PADÁ SNÍH
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních.
Pojedeme z kopce dolů,
pojedeme za stodolu.
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních.
Nasadíme rukavice,
kabátek i beranice.
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních.
Vypracovaly pracovnice výchovné péče 2. oddělení

ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA
Zima, zima, zimička,
hází bílá peříčka.
Děti si je chytají,
koule si z nich dělají.

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ
Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
Fouká, fouká, bílá je louka,
zima je pejskovi, ke kamnům kouká.

MOTÁM, MOTÁM KLUBÍČKO
Motám, motám klubíčko,
to pro tebe babičko.
Upleteš mi rukavice,
dám si je na dvě ruce.
Upleteš mi čepičku,
dám si ji na hlavičku.
Upleteš mi kabátek,
pro všední den, pro svátek.

