RANNÍ CVIČENÍ
1. cvičení s kroužky
2. napodobování jízdy autem na básničku „Autíčko“

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. rozcvičení
– chůze se stuhou v ruce
– chůze ve dvojici
– básnička „Já mám koně“
2. zdravotní cviky
– běh se stuhou
– sed roznožmo – v rukou přidržovat stuhu nad hlavou (stříška)
– turecký sed – otáčení do stran se stuhou
– skok – přeskakování stuhy ležící na zemi
– stoj – foukání do stuhy

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. seznamovat děti s blízkým životním prostředím – vycházky do okolí (řeka, loďky, rybáři,
…)
2. pozorovat práci popelářů, stavebních strojů – pomocí obrázků, na vycházce
3. rozvíjet vnímání, představivost, paměť, soustředěnost a pozornost dětí – vést děti
k poznávání jednoduchých vztahů na obrázku (ZOO, zvířata žijící na dvorku, …)
4. rozvíjet řeč dětí
– seznámit s novou říkankou „Včelka“
– reprodukce jednoduché pohádky „O veliké řepě“

PRACOVNÍ VÝCHOVA
1.
2.
3.
4.
5.

konstruktivní hra – dřevěné kostky (stavět do výšky z dřevěných kostek – panelák, věž)
hra s pískem – stavba bábovek, tunelů, hradů, silnic,
hra s materiálem – barevný papír (lepení ovoce na předkresleného ježka)
napodobivá hra – hra na zahradníka (zalévání, kypření kytiček)
rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků – vest děti k samostatnosti – příprava na MŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. rozvíjet schopnost společného zpěvu „Pod naším okýnkem“
2. spojování zpěvu s rytmickým pohybem „Červený šátečku“

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. malování temperovými barvami - loďka
2. malování křídami na tabuli na zahradě – volný námět

BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU
Běží liška k Táboru
nese pytel zázvoru,
běž zajíčku, běž za ní,
pober jí to koření.
Liška se mu schovala,
ještě se mu vysmála.

AUTÍČKO
Jede auto po krajině,
do kopečka jede líně.
Přišlápneme na pedály
a autíčko už je v dáli.
A když rychle přibrzdíme,
na místě se zastavíme.

VČELKA
Léta včelka sem a tam,
od fialek k růžičkám.
Od růžiček k lípy květ,
Všude hledá sladký med.

LEZE, LEZE BROUK
Leze, leze brouk,
vítr do něj fouk.
Zatočil se dokola,
zavolejte doktora,
polámal se brouk.

ČERVENÝ ŠÁTEČKU
Červený šátečku kolem se toč,
má milá se hněvá, já nevím proč.
Tralalalalala červená fiala,
tralalalalala fialenka.
Vypracovaly pracovnice výchovné péče 4. oddělení

KONĚ
Já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mé.
Když já jim dám ovsa,
oni skáčou hopsa.
Když já jim dám jetele,
oni skáčou vesele.

ŠLA VEVERKA NA JAHODY
Šla veverka na jahody,
utíkala kolem vody.
Jahody se rozsypaly,
do studánky napadaly.
Běž, panenko, běž,
veverušku těš.

NA JAHODÁCH
Sbíráme jahody,
slaďoučké jahody.
Potom tě maminko,
pozveme na hody.
Sbíráme jahody,
červené jahody.
Potom si ručičky,
umyjem u vody.

POD NAŠÍM OKÝNKEM
Pod naším okýnkem rostou tam dvě růže,
pod naším okýnkem roste tam štěp.
Jsou na něm jablíčka,
trhá je Ančička,
jsou sladká, jsou dobrá,
jsou jako med.

