RANNÍ CVIČENÍ
1. pozdrav
– motivace na říkanku „Tancovala veveruška“
– pohybová hra – pohyby znázorňujeme na motivy
písně „Padá sníh“

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení – chůze za doprovodu říkanky „Zima tu je“
2. cviky s papírovými koulemi
– hod koulí do výše
– přeskok papírové koule
– vsedě přendávat kouli z jedné ruky do druhé
– foukání do papírových koulí položených na dlani
3. uklidnění
– leh v příjemné poloze a uklidnění při říkance „Spinká brouček v peřince“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. seznámit děti s blízkým životním prostředím – pozorování zimní přírody (stopy ve sněhu, zamrzlá
okna)
2. seznamovat děti s přírodou – povídání si o chování lesních zvířátek v zimě (liška, zajíc, jelen,
srnka)
3. seznamovat děti se zimními sporty (lyžování, sáňkování, bruslení)
4. seznámení dětí s obdobím masopustu (karneval, masky, průvod)
5. rozvíjet řeč dětí
– nácvik říkanky „Máme v jeslích karneval“ „Šašek“
– pohádka „O Koblížkovi“, reprodukce pohádky

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. konstruktivní hra – stavba vlaku z kostek PVC
2. napodobivá hra – hra na lékaře (léčení, prohlížení panenky)
3. rozvoj sebeobsluhy – vedení k samostatnosti při oblékání a svlékání
4. hra s materiálem
– vlna – lepení vlny na předem připravenou čepici
– sníh – tvoření sněhových koulí

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. učit děti písničky
– „Bude zima, bude mráz“, „Já do lesa nepojedu“, opakování „Sněží, sněží“.
– rytmus znázornit tleskáním a podupy

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. vybarvování připravených karnevalových masek
2. malování bílou temperou na tmavý papír (sněhové vločky koule)

VEVERKA
Tancovala veveruška s veverkou,
utíraly sobě očka zástěrkou.
Tancovala veveruška s veveří,
měl šišky a koblížky k večeří

LIŠKA
Běžela liška po ledu
ztratila klíček od medu.
Kdo ho má, ať ho dá,
ať se liška nehněvá.

ŠAŠEK
Když se tahá za šnůru,
Leze šašek nahoru.
Rozhazuje rukama,
vyhazuje nohama
a pak jako na koni
rolničkami zazvoní.
Zatočí se do kolečka
a pak se všem ukloní.

SPINKÁ BROUČEK
Spinká brouček v peřince,
přitulil se k mamince.
Až se zase jaro vrátí,
s beruškou si bude hráti.
Nechte je tu klidně spáti,
odejděte po špičkách.

ZIMA
Zima, zima tu je,
snížek poletuje.
Stromy, domy, stromy, domy
Bíle zahaluje.

MRAZÍK CENÍ ZOUBKY
Mrazík cení zoubky,
chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme,
dovnitř si ho nepustíme.
Ať maluje pěkně venku,
bílé kytky na okénku.

MÁME V JESLÍCH KARNEVAL
Haló, pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Všechno máme na míru,
z krepového papíru.
Princezny tu vzduchem vlají,
motýli se třepetají.
A já jsem s hůlkou kouzelnice,
Veronika je slunečnice.
Všichni vás zvem, hej, hej, hej,
na maškarní rej.

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ
Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám já se pod hrudu,
tam já zimu přebudu.

JÁ DO LESA NEPOJEDU
Já do lesa nepojedu,
já do lesa nepůjdu,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mi vzal sekyru.
Sekera je za dva zlatý
a topůrko za tolar.
Kdyby na mě hajný přišel,
on by mi to všechno vzal
.
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