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

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

Rozcvičení: „Medvídek se uklání, buďte u nás vítání“
Běh „Utíkáme, utíkáme“
Skok – „Žába“
Uklidnění: „Spinká brouček v travičce“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. Začlenění nových dětí do kolektivu ostatních (poznáváme nové kamarády, učíme se jejich
jména)
2. Učit děti základním hygienickým a kulturním návykům (vyprávíme si pomocí obrázků,
na co se používá – hřeben, mýdlo, ručník)
3. Rozvíjet řeč dětí
- (pohádka „O červené Karkulce“, reprodukce pohádky)
- učit děti říkanky- „Podzim“, „Listopad“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. Vedeme děti zachovávat pořádek kolem sebe (úklid hraček – hra na pořádníčka)
2. Konstruktivní hra – stavebnice lego (dopl. hračky- požárníci, zoo)
3. Práce s materiálem (papír) – nalepování vystřižených tvarů (kolečka, čtverečky)
do předkresleného tvaru – svetr

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. Podněcujeme děti ke zpěvu známé melodické písně „Až já budu velká
2. Učit děti rytmizovat – rumba koule, ebenové tyčky.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. Práce s prstovými barvami: motivace – dýně, podzimní listí

POZDRAVÍME SE S KAMARÁDY
Dobré ráno, zdravíme se,
to se sluší děti přece,
kdo neumí pozdrav dát,
ten není náš kamarád.

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

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

ŽÁBA
Žába skáče po blátě,
koupíme jí na gatě.
Na jaký, na jaký,
na zelený strakatý.

PODZIM
Podzim je tu, vítr duje,
drak ve větru poletuje.
Nějaký ten deštíček
zkropí venku chodníček.
My se deště nebojíme,
do jeslí se vypravíme.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 4. oddělení

BROUČEK
Spinká brouček v travičce,
Zdá se mu o matičce.
Až se pěkně vyspinká,
Přijde pro něj maminka.

AŽ JÁ BUDU VELKÁ
Až já budu velká,
bude ze mě selka.
Přijďte k nám,
já Vám dám plný krajáč mléka.
Kyselého nemám,
sladkého Vám nedám,
jděte pryč,
nemám nic,
já Vás ani neznám.

