RANNÍ CVIČENÍ
1. pozdrav
– motivace na říkanku „Vláček“
– napodobování činností v básničce

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení – chůze s potleskem na píseň „Šel zahradník“
2. cviky – za doprovodu říkanky „Prší,prší“
3. turecký sed
– kývání hlavou ze strany na stranu
– na říkanku „Konvalinka“
4. leh na zádech
– jízda na kole při říkance „
– jedeme z kopečka
– kmitání napnutými končetinami ve vzduchu
5. uklidnění – nádech a výdech

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

seznamovat děti s přírodou – pozorovat první květiny, růst trávy, rašící keře, …
seznamovat děti se 4 základními barvami (modrá, červená, zelená, bílá)
vyprávět dětem o jaru podle obrázků (z aplikace – Rok v přírodě – jaro)
rozvíjet řeč dětí – učit děti říkanky „Vrabčáček“, „Jaro“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. konstruktivní hra – stavění ze stavebnice barevná mozaika-koberec
2. napodobivá hra – napodobování práce maminky – vaření, mytí nádobí..)
3. hra s materiálem
– papír – lepení kousků papíru do předkreslenéo tvar – tulipán
4. rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků – udržování čistoty při stolování (správně jíst
lžící, pít z hrnečku)

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. učit děti rozeznávat hudební nástroje (dřívka, bubínek, rumba-koule, triangl)
2. učit děti nové písničky: „Prší, prší“, „Šla Nanynka do zelí“

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. malování temperovou barvou (sluníčko)

ŠEL ZAHRADNÍK

VLÁČEK

Šel zahradník do zahrady s motykou,
vykopal tam rozmarýnu velikou.
Nebyla to rozmarýna, byl to křen,
vyhodil ho zahradníček za plot ven.

Jede vláček, jede krajem,
my si také na vlak hrajem.
Jeden vagon,druhý třetí,
zapojte se všichni děti!
Pára syčí,vláček houká,
pan výpravčí z okna kouká.

KONVALINKA
Konvalinka v lese cinká,
na svých sedm zvonečků,
že je zcela samotinká,
že ví o ní jen rodinka,
neposedných srnečků.

JÍZDA NA KOLE
Jedeme, jedeme z kopečka,
vrzají nám kolečka,
jakpak by nám nevrzaly,
když je nemám namazaný.

PRŠÍ, PRŠÍ
Prší, prší, jen se leje,
v dešti domů nemůžeme.
Schováme se pod okap,
tam to kape, kapi, kap.
Prší, prší, prší ještě,
to je vody, to je deště.
Schováme se pod okap,
tam to kape, kapi, kap.

VRABČÁČEK
Žil vrabčáček, čimčaráček,
pod okapem měl baráček.
Nebylo mu veselo,
do domku mu pršelo.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 4. oddělení

JARO LETÍ
Jaro letí, jaro letí,
má barevná křidélka,
sukničku má
z konvalinek,
za kloboučkem motýlka.
Kde se vzali, tu se vzali,
motýlkové, včeličky,
přiletěli, zulíbali,
pampeliškám hlavičky.

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

ŠLA NANYNKA DO ZELÍ
Šla Nanynka do zelí,
do zelí, do zelí, natrhala lupení, lupeníčko.
Přišel za ní Pepíček,
rozšlapal jí košíček.
Ty, ty, ty, ty to budeš platiti.

