RANNÍ CVIČENÍ
1. opakujeme ranní cvičení z průběhu školního roku
2. děti motivujeme pomocí známých říkanek a písniček
TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. zdravotní cviky
– za doprovodu říkanky „Zedník staví továrničku“
– protažení celého těla
2. vytvoření mašinky
– za doprovodu říkanky „Jede, jede vláček“
– řazení dětí jako vagónků – držení za ramena
– tleskání do rytmu a pochodování
3. relaxace – básnička „Mochomůrka“
ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. seznamovat děti s blízkým životním prostředím – znát a jmenovat běžná jídla a nápoje (chléb,
rohlík, máslo, brambory, omáčka, čaj, mléko, džus, …)
2. seznamovat děti s přírodou
– učit děti znát plody lesa
– (houby, jahody, maliny, borůvky, …)
3. seznamovat a vyprávět si s dětmi o letním období, prázdniny, dovolená (koupání, procházky
do lesa, sběr borůvek, hub)
– rozeznávat předměty podle velikosti( malá,velká kulička , kostka..)
4. rozvíjet řeč dětí
– opakování známých básniček naučených během školního roku
5. vyprávění pohádky o „Červené karkulce“- reprodukce pohádky
PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. rozvoj sebeobsluhy – stále se zdokonalujeme v samostatnosti
– samostatné utírání rukou a obličeje, snažit se svlékat a oblékat, obouvat a zouvat boty,
– pomoc při úklidu hraček
2. hra s materiálem – kamínky, písek
– vhazovat drobné kamínky do plastové láhve
– hra v písku (bábovky, nakládání písku, hloubení jam, tunelů, kopce, hrady, …)
3. konstruktivní hra- stavění z dostupných stavebnic, volný námět
4. napodobivá hra – maminka uspává miminko (panenka, postýlka, pyžámko..)
HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. opakování známých a již naučených písniček
2. rytmus znázorňujeme podupy, tleskáním, hudebními nástroji
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. kreslení křídou na tabuli – volný motiv
2. kreslení klacíkem do písku- sluníčko

AŽ JÁ BUDU VELKÁ

JEDE, JEDE VLÁČEK

Až já budu velká,
bude ze mě selka.
Přijďte k nám,
já Vám dám,
plný krajáč mléka.
Kyselého není,
sladkého Vám nedám,
jděte pryč, nemám nic,
já Vás ani neznám.

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

VÁLÍM, VÁLÍM NUDLE
Válím, válím nudle,
do polévky dobré,
válím, válím nudličky,
do dobré polívčičky.
Sekám, sekám do masa,
aby byla klobása.
Sekám, sekám do masíčka,
bude dobrá jitrnička.
Melu, melu kávu,
pro dědu i bábu.
Melu, melu zrníčka,
kouří se mi z hrníčka.

ZEDNÍK STAVÍ TOVÁRNIČKU
Zedník staví továrničku,
dává cihlu na cihličku.
Vzal a dal, vzal a dal,
pak to pěkně urovnal.
Míchá maltu, plác a plesk,
ten zedník je umělec.
A když domu střechu dal,
vesele si zazpíval.
Jsem veselý domeček,
mám čisťoučký dvoreček.
Bydlí ve mně táta, máma,
malý Petr, malá Jana,
babička i dědeček,
jsem veselý domeček.
Vypracovaly pracovnice výchovné péče 2. oddělení

ČERVENÁ KARKULKA
Šla karkulka černým lesem číhal na ní vlk,
olizoval mlsné fousky,natahoval krk.
Co to neseš karkuličko ve svém košíčku?
Kuřátko a bábovičku pro svou babičku .
Vlk utíkal do chaloupky babičku tam slup,
pak si vlezl do postýlky chviličku si schrup.
Šel okolo pan myslivec vlka zastřelil,
pak se všichni radovali,že je zachránil

JÁ MÁM DOMA VELKOU PANNU
Takhle kývá hlavičkou,
takhle tleská ručičkama,
takhle dupe nožičkama.
Očka se jí zavírají,
když se jí chce spát.
Ručičkama zatleská,
když se jí chce hrát.

MUCHOMŮRKA
Muchomůrka spinká v lesíčku,
má pěkně červenou hlavičku.
Na hlavičce bílé puntíky,
vypadá jak deštník veliký.
Muchomůrky rády tancují,
ze svého kloboučku se radují.

