RANNÍ CVIČENÍ
1. opakování cvičení za období září – červen – pozdrav „Dobrý den, dobrý den“
2. chůze s kroužkem – napodobování jízdy autem na básničku „Auto jede“
TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. hra na kočičku pomocí kroužku
– motivace jako kočička co líže mlíčko z misky
– sbírání kroužků ze země a navlékání na ruce
(dle barev)
2. cviky se stuhami
– přeskoky stuhy
– motivace říkankou „Žába skáče po blátě“
– chůze po herně
– držení konců stuhy po dvojících (hra na koníčky)
– motivace písničkou „Já mám koně“
3. hudebně pohybová výchova – „Ať si holka nebo kluk“,
„Cib, cib, cibulenka“, „Myška tanečnice“, „Červený šátečku“, „Pásla ovečky“
ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. seznamovat děti s blízkým životním prostředím – vycházky do okolí (řeka, loďky, rybáři, zimní
stadión, planetárium, …)
2. seznamovat děti s přírodou – změny v přírodě během letního období (růst a dozrávání obilí – žně,
růst letních plodů – borůvky, maliny, ostružiny, růst a sběr ovoce na zahradě – třešně, jahody,
rybíz, …)
3. rozvíjet vnímání, představivost, paměť a pozornost dětí
4. rozvíjet řeč dětí
– opakovat říkanky „Šla veverka na jahody“, „Na jahodách“
– seznámit s novými říkankami „Beruška“, „Lodičky“, „Míč“
PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. pobyt na zahradě – malování barevnými křídami na venkovní tabuli
– hra s míčem (házení na koš)
– jízda na odrážedlech
– využití zahradních prolézaček a skluzavky
2. hra s pískem – stavba bábovek, tunelů, hradů, silnic aj. a úklid hraček na pískovišti
3. hra s materiálem – červený krepový papír (lepení – jahoda)
4. napodobivá hra – na zahradníka, řidiče (v autíčku) a stavitele (v písku)
5. rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků – samostatnost dětí
HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. opakování známých písniček naučených během září – června – „Travička zelená“, „Na tý louce
zelený“, „Já do lesa nepojedu“
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. tisk houbičkou za použití temperových barev (mořské rybky), malování křídami a voskovkami
(zmrzlinka)

DOBRÝ DEN

ŠLA VEVERKA NA JAHODY

Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Ručičky jsou na tleskání,
nožičky jsou na dupání.
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem.

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

AUTO JEDE

NA JAHODÁCH

Auto jede, sláva, sláva,
táta mává, máma mává.
Auto jede tú, tú, tú,
sláva děti už jsme tu.

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

AŤ JSI HOLKA NEBO KLUK
Ať jsi holka nebo kluk,
udělej si se mnou kruh.
naučím tě chodit stát,
pojď si se mnou, pojď si hrát.
Když je dobrá nálada,
najdi si kamaráda,
zatleskej a zadupej,
kamarádu ruku dej.

BERUŠKA
Berušku zná kluk i holka,
rád ji vidí vřes i louka.
Stále nosí na tričku,
sedm černých puntíčků.

CIB, CIB, CIBULENKA

LODIČKY

Cib, cib, cibulenka,
mak, mak, makulenka,
když jsem byla maličká,
chovala mě matička
a teď už jsem veliká,
musím chovat Jeníka.

V louži nebo na rybníce,
prohání se plachetnice.
Kapitáni, mořští vlci,
staří známí, páni kluci.
Mají lodě na míru,
poskládané z papíru.

PÁSLA OVEČKY

MÍČ

Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ní dupy, dupy, dup,
ona zas cupy, cupy, cup.
Pásla ovečky v černém lese.

Míček kutálí se travou,
kopni do něj nožkou pravou.
Povyskočí zvesela,
hop – a ťukne čela.
Kutálí se, letí z výšky,
mezi růže, pampelišky.
Chceš-li s ním být kamarád,
ze silnice běž si hrát.

Vypracovaly pracovnice výchovné péče 4. oddělení

