RANNÍ CVIČENÍ
1. smíšené cvičení za pomoci hudebních nástrojů
– bubínek, dřívka, rumba-koule
– pomalá chůze, běh, dřep

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení
– motivace napodobování činností maminky
– (vstává, otvírá okna, rozhlíží se, …)
2. chůze
– poklepy kostkou před tělem
– motivace na básničku „Jedna dvě, Honza
jde“
3. sed skrčmo
– ťukání kostkou střídavě o chodidla, pokrčené nohy
– básnička „Kovej, kovej kováříčku“
– uklidnění – motivace na říkanku „Houpy“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

pozorování drobných živočichů (motýlci, mravenci, berušky, …)
učit děti poznávat a označovat ovoce (červené jahody, jablka, hrušky, …)
ukazování a počítání prstů jedné ruky pomocí říkanky ‚Všechny moje prsty‘
učit děti říkanky „Pampelišky", „Šnek"

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.
5.

konstruktivní hra – stavebnice Klik, klik‘ (stavba korálků, hadů)
hra s pískem na zahradě – tvoření bábovek, přesýpání písku, stavění tunelů
hra s materiálem – papír (nalepování kopečků zmrzliny do kornoutku)
napodobivá hra – hra na zahradníka (zalévání, kypření kytiček)
nácvik sebeobsluhy – vést děti k samostatnosti (stolování, nácvik oblékání, svlékání aj.)
– příprava na MŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. učit děti písničky „Travička zelená", „Holka modrooká“
2. doprovod na různé hudební nástroje (rumba-koule, dřívka, …)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. kreslení temperovou barvou na předkreslený tvar – motýlek
2. kreslení klacíkem do písku – volný námět
3. kreslení křídami na chodník

JEDNA, DVĚ
Jedna, dvě, Honza jde,
nese pytel mouky.
Máma se raduje,
že bude péct vdolky.

PAMPELIŠKY
Pam, pam pampelišky
v žlutém klobouku,
prý si posedali ráno na louku.
Nakláněly k sobě žluté
hlavinky.
Jsou to malé děti, velké
maminky.

KOVEJ, KOVEJ KOVÁŘÍČKU
Kovej, kovej kováříčku,
okovej mi mou nožičku.
Okovej mi obě,
zaplatím já tobě.

ŠNEČKU, VYSTRČ RŮŽKY
Šnečku, šnečku vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky
a troníček na tabáček,
bude z tebe hajdaláček.

VŠECHNY MOJE PRSTY
Všechny moje prsty,
schovali se v hrsti.
Spočítám je hned:
Jedna, dvě, tří, čtyři, pět

TRAVIČKA ZELENÁ
Travička zelená, to je moje potěšení,
travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím, na ni sednu,
když si smyslím, na ni lehnu,
travička zelená, to je moje peřina.

HOUPY, HOUPY
Houpy, houpy, kočka
Snědla kroupy,
Koťata se hněvala,
Že jim také nedala.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 3. oddělení

HOLKA MODROOKÁ
Holka modrooká,
nesedávej u potoka.
Holka modrooká,
nesedávej tam.
V potoce je hastrmánek,
zatáhá tě za copánek.
Holka modrooká,
nesedávej tam.

