RANNÍ CVIČENÍ
1. Pozdrav: „Paci, paci“ (říkanka)
2. Pohybové hry „Kolečko si uděláme“ (tanečky s kruhy)

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.
5.

Rozcvičení za pomocí říkanky: „Na bobeček si sednu“
Běh „Běží liška k Táboru“
Lezení „Leze, leze kočička“
Pohybové cvičení „Zlatá brána“
Uvolnění: „Brouček v trávě spinká“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

Seznamujeme a upozorňujeme děti na podzimní přírodu (slunce, déšť, vítr)
Učit děti znát části těla na sobě a na panence.
Rozvíjet pozornost a soustředěnost dětí formou říkanek„ Podzim“, „Drak“
Seznámení s novými kamarády, poznávání jejich jmen.

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. Rozvíjet sebeobsluhu- snažit se svlékat a oblékat
2. Konstruktivní hra – stavba vlakového nádraží.(stavebnice lego, dopl. hračky)
3. Práce s přírodním materiálem na téma „Čarujeme s podzimem“ za pomocí žaludů,
kaštanů a listí (lepení – motivace: „Padá listí“)
4. Napodobivá hra – hra na kadeřnici

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. Učit děti písničky „Červený šátečku“ a „Prší, prší“
2. Vytleskávat rytmus písní, vyťukávat pomocí dřívek, umělohmotných kostek

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. Malování temperovými barvami „Když prší a je smutno“ - motivace deštní

PODZIM
PACI, PACI
Paci, paci, pacičky
my jsme správné dětičky,
do jesliček chodíme, různé věci se učíme.

Září, říjen listopad,
podzim nastal, je to tak,
Stromy krásnou barvou
hrají a lístečky opadají.

NA BOBEČEK SI SEDNU

KOLEČKO

Na bobeček si sednu
a jsem jako klubíčko
pak se rychle zvednu
a chci chytit sluníčko.

Kolečko si uděláme,
na Pepíčka si zavoláme
pojďte děti mezi nás.

KOČIČKA
Leze, leze kočička,
protahuje zádíčka
leze, leze skotačí
a všude se protlačí.

ZLATÁ BRÁNA
Zlatá brána otevřená
zlatým klíčem odemčená
kdo do ní vejde, tomu hlava
sejde,
ať je to ten nebo ten
praštíme ho koštětem.

ČERVENÝ ŠÁTEČKU
Kolem se toč, kolem se toč,
Má milá se hněvá, já nevím
proč.
Tra-la, la, la, la, la, la
Červená fiala, tra –la,-la, la,
la, la…fialenka

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 4. oddělení

DRAK
Vítr pěkně pofukuje,
na lukách to ale žije.
Budeme pouštět draky,
dokud nejsou mraky.

BROUČEK
Brouček v trávě spinká
na mechové peřince
Přitulil se k mamince,
Až se jaro zase vrátí
S beruškou si bude hráti,
Nechte ho tu tiše spát,
Odejděte po špičkách

PRŠÍ, PRŠÍ
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.

