RANNÍ CVIČENÍ
1. napodobování kočičky „Kočka leze dírou“
2. hra na dopravní prostředky „Jede, jede vláček"

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení „Prší, prší“
- pohyby pažemi a prsty
2. chůze s lehkým předmětem
- běh po špičkách
- výskoky na místě „Vrabeček“
- plynulé převalování z boku na bok „Kutálení“
3. uklidnění "Spinká brouček"

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. naučit děti orientovat se v prostředí oddělení (herna, umývárna, ložnice)
- seznámení dětí se svojí značkou
- seznámení se se zahradou, pískovištěm, zahradními prvky
2. učit děti poznávat běžné druhy podzimního ovoce (jablka, hrušky, švestky)
3. učit děti říkanky
- „Foukej, foukej větříčku“
- „Kutálení“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. Konstruktivní hra – stavění z kostek ohraničení prostoru (ohrádky pro zvířátka, doplňkové
hračky)
2. Zahrada – využití pískoviště (hloubení jam, stavění tunelů, bábovky)
3. Rozvoj sebeobsluhy (utírání si rukou do svého ručníku, úklid hraček na své místo)
4. Práce s materiálem (papírem) – nalepování jednoduchých vystřižených tvarů (ovoce
do misky)

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. děti učíme písničku "Jede, jede vláček"
2. vytleskávání rytmu, doprovod na hudební nástroj (rumba koule, dřívka)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. kreslení voskovými pastely
- motivace „MODRÁ – VÍTR, ŽLUTÁ – HRUŠKA“

MEDVÍDEK

HALALI

Šel medvídek do školky
vzal si s sebou bačkorky
a červené jablíčko
na shledanou, matičko.

Halali, halali jesličky volají.
Dneska máme krásný den,
dneska zlobit nebudem.

JEDE, JEDE VLÁČEK
KOLA VOLÁ
Hola, hola, škola volá.
1 září – to je den,
kdy děti chodí radostně
a se širokým úsměvem.

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

PRŠÍ, PRŠÍ
Prší, prší ještě, ještě
To je vody, to je deště.
Schováme se pod okap
Tam to kape kap i kap.

FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU
Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.

SPINKÁ BROUČEK
Spinká brouček v travičce,
zdá se mu o matičce,
až se pěkně vyspinká,
přijde pro něj maminka.

PRŠÍ, PRŠÍ
Prší, prší, jen se leje
a my domů nepůjdeme.
Až se slunce probudí,
tak se s námi zatočí.

KUTÁLENÍ
Jablíčko se skutálelo,
vůbec nic ho nebolelo.
Podívejme jak se koulí,
nemá ani jednu bouli.
Kutálí se, kutálí,
to jsme se mu nasmáli

LETÍ, LETÍ VRABEČEK
Letí, letí vrabeček,
má v zobáčku drobeček.
Do hnízdečka sedne
a křidélka zvedne.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 3. oddělení

