RANNÍ CVIČENÍ
1. pohybové hry
– cvičení podle písniček „Utíkej Káčo…“, „Cib, cib,
cibulenka“, „Koťátko“
– znázorňování pohybů podle písniček

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení
– chůze při básničce „Včelka“
– napodobování včeliček
2. sed s rozkročenými končetinami – chytnutí rukama za plosky nohou a předklon
3. sed na paty a schoulení se do klubíčka jako ježečci za doprovodu básničky „Pampelišky“
4. tanec v kruhu při písničce „Zajíček ve své jamce“
5. relaxace
– leh v pohodlné poloze
– říkanka „Panenka“

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
seznamovat děti s přírodou – pozorovat rozkvetlou přírodu (květiny, stromy, včelky, …)
seznamovat děti s lidskou činností na obrázku (práce zahradníka)
seznámit děti se svátkem matek „Maminka“
rozvíjet řeč dětí
– opakovat říkanku „Jedna, dvě, Honza jde…“, pohádka „O řepě“
– seznámit s novými říkankami „Jaro“, „Kos“, „Housátko“, „Maminka“
5. učíme se říkanku pro maminku –„Maminka“
1.
2.
3.
4.

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.
5.

konstruktivní hra – dřevěné kostky – stavět námětovou stavbu (ohrádka pro zvířátka, …)
hra s pískem – hloubit tunel pro vláček, stavba hradu
napodobivá hra – na zahradníka (zalévání květin, kypření půdy u kytiček..)
rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků
hra s materiálem
– barevný krepový papír – lepení krepového papíru na předem nakreslený strom
– papír – výroba přáníček pro maminku ke Dni matek

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. učit děti nové písničky „Holka modrooká“
2. opakování písničky „Travička zelená“

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. zapouštění temperových barev do klovatiny -pampelišky
2. malování barvami (šeřík)-jinou technikou, namáčení houbičky v temperové barvě

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 upekla,
Honza skočil do pekla.
VČELKA
Létá včelka sem a tam,
od fialek k růžičkám.
Od růžiček z lípy květ,
všude hledá sladký med.
PAMPELIŠKY
Pam, pam, pampelišky,
V žlutém kloboučku,
prý si posedaly ráno na louku.
Nakláněly k sobě žluté hlavinky,
jsou to malé děti, velké maminky.

PANENKA
Panenka je jako živá,
ručičkama, hlavou kývá.
Kymácí se, kymácí,
až usnula při práci.
HOLKA MODROOKÁ
Holka modrooká,
nesedávej u potoka,
holka modrooká,
nesedávej tam.
V potoce se voda točí,
podemele Tvoje oči,
holka modrooká, nesedávej
tam.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 4. oddělení

MAMINKA
Maminko moje, chceš pusu sladkou?
Já Ti ji dám,
protože Tebe nejradši mám.

JARO
Slunce svítí, louky voní,
po nebi se mráčky honí.
Stejně letos jako v loni,
kvetou květy na jabloni.
Slavík zpívá písničku,
o jaru a sluníčku.

KOS
Na naší zahrádce sedává kos,
má žlutý kabátek a černý nos.
Na našem komíně sedává čáp,
klape si zobákem klap, klap, klap.
HOUSÁTKO
Jde housátko do pelíšku,
potká v trávě pampelišku.
Ty s tou žlutou hlavičkou,
nejsi ty mou sestřičkou?
TRAVIČKA ZELENÁ
Travička zelená,
to je moje potěšení,
travička zelená,
to je moje peřina.
Když si smyslím,
na ní lehnu,
když si smyslím, na ní sednu.
Travička zelená, to je moje peřina
KOŤÁTKO
Hrálo si koťátko na trávníčku,
sahalo pacičkou po sluníčku.
Sluníčko upletlo zlatý pásek,
zatáhlo koťátko za ocásek.

