RANNÍ CVIČENÍ
1. Pozdrav: „Pozdrav“
2. Napodobování pohybu zvířátek (kočka, pes, had,
kachna, žába)

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. Rozcvičení: „Medvídek se uklání, buďte u nás
vítání!“
2. Zahřívací cviky běh „Utíkáme, utíkáme“
3. Akrobatické cviky – „Jak se schoulil ježeček“
4. Uklidnění. „Spinká brouček v travičce“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
Seznámit dětí s novým prostředím oddělení (herna, ložnice, umývárna…)
Začlenění nových dětí do kolektivu ostatních.
Učit děti poznávat předměty denní potřeby k hygieně (ručník, mýdlo, hřeben)
Rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet vyjadřování (pohádka „O červené Karkulce“),
reprodukce pohádky
5. Rozvoj řeči říkanka „Ježek“
1.
2.
3.
4.

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. Vedeme děti zachovávat pořádek kolem sebe (úklid hraček – hra na pořádníčka)
2. Konstruktivní hra – stavění z kostek lega (hra na požárníky, doplňkové hračky)
3. Práce s materiálem – nalepování vystřižených tvarů do předkreslené misky – ovoce

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. Nácvik písně „Až já budu velká“
2. Vytleskávání rytmu, doprovod na hudební nástroje – dřívka, rumbakoule

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. Práce s prstovými barvami: motivace „Motýlek“

POZDRAV
Dobré ráno, zdravíme se,
to se sluší děti přece,
kdo neumí pozdrav dát,
ten není náš kamarád.

PAMPELIŠKA
Já rád chodím,
ty rád chodíš, po trávníčku bos,
čichly jsme si k pampelišce,
máme žlutý nos.

KOLÉBKA
Kolébku si uděláme, houpy,
houpy, hou
Pak jí pěkně rozhoupeme,
houpy, houpy, hou.

JAK SE SCHOULIL JEŽEČEK
Jak se schoulí ježeček?
Takhle jako raneček,
houpy, houpy
raneček, kolíbá se
ježeček.

UTÍKÁME
Utíkáme, utíkáme, do
nikoho nestrkáme,
pospícháme, pospícháme,
uděláme bác.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 4. oddělení

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

JEŽEK
Co to dupe, dupy, dupy
ježatého u chalupy.
Na zádech má holčičko,
nabodnuté jablíčko.

AŽ JÁ BUDU VELKÁ
Až já budu velká
Bude ze mě selka,
přijďte k nám, já vám dám
plný krajáč mléka,
kyselého nemám a sladké
vám nedám,
běžte pryč, běžte pryč,
já vás ani neznám.

MOTÝLEK
Letí motýl v širý svět,
vybere si krásný květ,
večer volám: „Motýlku,
máš ustlanou postýlku.“

