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

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení – mávání pažemi (křídla), dřep, ťukání prsty
do země, motivace na říkanku „Vrabeček“
2. cviky se stuhami „Já mám koně“
3. leh na zádech – střídavé zvadání nožiček „Jedna, dvě,
Honza jde“
4. přetáčení ze zad na bříško a zpět – válíme sudy
5. relaxace – leh v pohodlné poloze, říkanka „Zajíček“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.

učíme děti poznávat zvířátka a jejich mláďátka (koza, slepice, ovce, kachna)
seznamovat s blízkým životním – při procházkách pozorovat velikonoční výzdobu
vyprávět si s dětmi o Velikonocích (malování vajíček, pletení pomlázky)
rozvíjet řeč dětí – koledy „Hody, hody doprovody“, „Zajíčkova koleda“, „Kuřátka“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. konstruktivní hra – stavět z kostek uzavřený prostor, ohrádky pro zvířátka
dopl. hračky - zvířátka
2. napodobivá hra – hra na lékaře, lékařku (ošetřování panenky)
3. hra s pískem – stavění hradu, tunelu, hloubení jam
4. hra s materiálem
– vata – lepení vaty na předkresleného beránka
– papír – nalepování vystřižených tvarů – narcis
5. rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků – samostatnost mytí rukou před jídlem a
po jídle

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. učit děti písničky „Pásla ovečky“, „Travička zelená“
– rytmus znázorňovat vytleskáním

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. malování WAX pastelem – vajíčka
malování temperovou barvou – zajíček, kuřátko

JABLÍČKO
Roste, roste stromeček
na stromečku kvíteček.
Až kvíteček odkvete,
jablíčko z něj vyroste.
Pak jablíčko utrhneme,
mamince ho odneseme.

KUŘÁTKA
U nás máme slepiček,
Jak na nebi hvězdiček.
A kuřátek ještě více,
máme líheň na slepice

JEDNA, DVĚ HONZA JDE
Jedna, dvě Honza jde
nese pytel mouky.
Máma se raduje, že bude péct vdolky
Máma vdolky nepekla,
Honza skočil do pekla,
Máma vdolky pekla,
Honza utekl z pekla.

ZAJÍČKOVA KOLEDA
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček.
Utíkal jsem podle vody,
Nesl nůši vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené, já jí řekl ne, ne, ne.

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

HODY, HODY DOPROVODY
Hody, hody doprovody,
Dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
Slepička vám snese jiný.
V komoře v koutku, na zeleném
proutku.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 4. oddělení

TRAVIČKA ZELENÁ
Travička zelená, to je moje potěšení,
travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím, na ni sednu,
když si smyslím, na ni lehnu,
Travička zelená, to je moje peřina.

