RANNÍ CVIČENÍ
1. napodobování dopr. prostředků – auto, vlak, lodička, letadlo
2. pohybová hra – taneček na písničku „Běží myška“

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení – motivace na básničku „Dobrý den“
2. chůze
– s vysokým skrčováním nohou
– napodobování čápa
3. leh na zádech – jízda na kole „Honza jede z kopečka“
4. plazení po břiše – „Had leze z díry“
5. uklidnění – motivace na říkanku „Koťátko“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

sestavování puzzle (námět Bořek stavitel)
seznámit děti se svátkem matek
správné rozlišování čtyř základních barev (modrá, červená, zelená, žlutá)
učit děti říkanku „Naše milá maminka“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. konstruktivní hra – stavebnice Lego (volný námět) + doplňkové hračky (hrad + rytíři)
2. hra s materiálem
– papír – nalepování vystřižených tvarů na předkreslený vzor – rozkvetlý strom
3. hra s pískem – nakládání písku do auta, stavění tunelů, hloubění jam
4. napodobivá hra – hra na paní doktorku (ošetřování panenky)
5. nácvik sebeobsluhy – úklid židliček při odchodu od stolu

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. učit děti písničky „Já do lesa nepojedu", „Žežulička“
2. vyťukávání rytmu – podupy, pomocí kostek z PVC

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. malování houbičkou namočenou v temperové barvě – šeřík
2. malování srdíčka suchým pastelem ke Dni matek

BĚŽÍ MYŠKA

DOBRÝ DEN

Běží myška po polici,
Nese s sebou homolici.
Myško malá, maličká!
Uteč, číhá kočička
Utíkej! Utíkej!

Voní kvítí, barvy svítí,
Pojď, sestřičko ven,
slunce z trávy vstává,
zdraví děti, DOBRÝ DEN!

HAD LEZE Z DÍRY

JÁ DO LESA NEPOJEDU

Had leze z díry,
vystrkuje kníry.
Bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Jen se bábo, nelekej,
na kolena neklekej.

Já do lesa nepojedu,
já do lesa nepůjdu.
Kdyby na mě hajný přišel,
on by mně vzal sekyru.
Sekyra je za dva zlatý
a topůrko za tolar.
Kdyby na mě hajný přišel,
on by mně to všecko vzal.

KOŤÁTKO
Hrálo si koťátko na trávníčku,
sahalo pacičkou po sluníčku.
Sluníčko upletlo zlatý pásek,
zatáhlo koťátko za ocásek.

HONZA JEDE Z KOPEČKA
Honza jede z kopečka,
vrzají mu kolečka.
Honza jede, nemá koně.
Honza jede, tahá za ně.

MAMINKA
Moje milá matičko,
dám ti čisté srdíčko.
Ještě k tomu kytičku
a ty mi dej hubičku.

NAŠE MILÁ MAMINKO
Naše milá maminko,
máme Tě rádi a né malinko.
Přejeme Ti ke Dni matek,
ať máš dneska krásný svátek,
dneska je Tvůj velký den,
my Tě zlobit nebudem.
Vypracovaly pracovnice výchovné péče 3. oddělení

ŽEŽULIČKA
Žežuličko, kde jsi byla,
žes tak dlouho nekukala.
A ja ja, ku, ku, ku,
seděla jsem na buku.
Seděla jsem na větvičce,
volala jsem na myslivce.
A ja ja, ku, ku, ku,
seděla jsem na buku.

