RANNÍ CVIČENÍ
1. Napodobování práce maminky – použití silonových šátků
(praní prádla)

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. Rozcvičení „Letí, letí vrabeček“ – pohyb pažemi a ťukání
prsty o zem
2. Chůze s kroužkem v ruce
3. Běh s kroužkem v ruce
4. Přeskakování kroužku
5. Podávání a házení lehkých předmětů (barevné kroužky)
6. Uklidnění „Auto jede“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

Učit děti znát běžné dopravní prostředky (auto, vlak, letadlo)
Učit děti vnímat podzimní přírodu (padání a žloutnutí listů)
Sestavování půlených obrázků (puzzle)
Rozvoj řeči – učit říkanky „Shodil větřík“ a „Leze, leze brouk“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. Konstruktivní hra – stavění z dřevěných kostek ohraničení prostoru (pokojíček
pro panenky, doplňkové hračky)
2. Napodobivá hra – péče o panenku (mytí, krmení, česání)
3. Na zahradě – sbírání spadaných lístků (využití při výtvarné výchově)
4. Nácvik sebeobsluhy – pomoc při obouvání a zouvání bačkorek
5. Práce s materiálem – práce s modelovací hmotou (tvoření podzimního ovoce)

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. Učíme děti písničky – „Prší, prší“ a „Brouček“
2. Vytleskávání do rytmu a vyťukávání pomocí dřívek a kostek

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. Kreslení vodovými barvami na předkreslený tvar – listy

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

BROUČEK

Leze, leze brouk,
vítr do něj fouk.
Zatočil se dokola,
zavolejte doktora,
polámal se brouk.

Ten náš brouček to je kousek
Copak ho to napadlo,
jel do Prahy na výstavu
koupil si tam letadlo.
Neuměl s ním ani létat
vrazil nosem do nebe
dolů spadl jako hruška
a naříkal bé, bé, bé.
Přiletěla jeho máma
zamávala tykadly.
Já ti říkám ty můj broučku:
Nelítej už s letadly.

AUTO JEDE

PRŠÍ, PRŠÍ

LEZE, LEZE BROUK

Auto jede, sláva, sláva
táta mává, máma mává
auto jede tú, tú, tú
táto mámo už jsme tu.

SHODIL VĚTŘÍK
Shodil větřík, shodil
hrušku,
do trávy jak na podušku.
Ještě, že tam tráva byla,
Byla by se uhodila.

DRAK
Nad polem se vznáší drak,
chtěl by výš až do oblak.
Vítr zrovna pěkně fouká,
drak se na nás z výšky kouká.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 3. oddělení

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

BERUŠKA
Seděla beruška na lístečku
a měla kabátek samou tečku.
Přilétli motýlci, my tě známe,
my ti puntíky spočítáme.
Lekla se beruška achy, achy
a spadla do vody strachy.
Ještě že nebyla velká voda,
bylo by berušky tuze škoda.

