RANNÍ CVIČENÍ
1. Cvičení s kostkami – použití kostek z umělé hmoty při
cvičení

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. Rozcvičení - protahování na říkánku: „Dobrá nálada“
2. Běh – děti běhají za tetou a mávají ručičkami.
3. Uklidnění – napodobení ježka- ježek je unavený,
odpočívá a děti s ním – na říkánku: „Kam se ježek
v zimě schová?“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

Vyprávět si s dětmi o přezimování zvířátek za pomocí obrázku.
Vést děti k rozlišování různých zvuků (budík, zvonek, zvoneček…)
Učit děti rozlišovat zeleninu (mrkev, celer, rajče, dýně...)
Učit děti říkanky a tím upevňovat výslovnost dětí – říkanky: „Listopad“ a „Ježek“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. Napodobivá hra – hra na kuchaře (vaření, míchání, mytí nádobí).
2. Práce s materiálem –(papírem) nalepování předem vystřižených tvarů – dýně do košíku
3. Konstruktivní hra – stavění ze stavebnice „Lego“ (ohrady pro zvířátka), dopl. hračky –
zvířátka

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. Učit děti písničky „Ty a já“, „Vrabčáček“ – rytmus písně znázornit tleskáním
a podupáváním.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. Vést děti k správnému držení voskové pastelky – kreslení do předkresleného tvaru (dýně)

DOBRÁ NÁLADA
Ať jsi holka nebo kluk
udělej si s námi kruh.
Naučím tě chodit, stát,
pojď si s námi, pojď si
hrát.
Když je dobrá nálada,
najdi si kamaráda.
Zatleskej a zadupej,
kamarádu ruku dej.

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

TY A JÁ
KAM SE JEŽEK V ZIMĚ
SCHOVÁ
Kam se ježek v zimě schoval,
neklouzal se, nesáňkoval.
Zahrabal se do listí.
Od té doby spí a spí.

VRABČÁK
Huboval vrabčák na zimu,
škoda, že nemá peřinu.
Zebou ho nohy,
studí ho nos,
to proto, že chodí v zimě bos.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 3. oddělení

Ty a já, my jsme dva,
my jsme dobří kamarádi,
ty a já, my jsme dva,
zatočíme se dokola.

MIKULÁŠ
Mikuláši příď dnes k nám,
Písničku ti zazpívám.
Přines, prosím trochu dobrot,
Můžeš je dát třeba do bot.

