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CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ
MOJE TĚLO A ZDRAVÍ
KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ
PŘÍPRAVA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU

CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ:
 Napodobování větru a deště - cviky pro získávání návyků přímého
držení těla. Rozšiřování poznatků o kvalitě pohybových činností.
 Pokusy a objevy - hledání příkladů pro koloběh vody v přírodě.
 Nové verše - upevňování výslovnosti a výrazného projevu.
 Vystřihování z barevného papíru a grafomotorická cvičení - dovednosti
při střihu nůžkami. Zdůraznění zásady bezpečné práce. Uvolnění ruky
v zápěstí, příprava na psaní.
 Malování barvami - využití celé plochy papíru, zacházení s barvami.
 Řazení předmětů podle velikosti - posilování dětské zvídavosti, zájmu
i radosti z poznání.
 Seznámení se změnami počasí - vnímat, že svět má svůj řád,
že je rozmanitý.

MOJE TĚLO A ZDRAVÍ:
 Pohybové hry - pohotovost při reakci na smluvený signál.
 Rozeznávání geometrických tvarů, sledování co je hranaté,
špičaté, kulaté.
 „Co by se stalo, kdyby…?“ Posilování zájmu o svou bezpečnost
a upozornění na nebezpečí úrazu.
 Ohleduplné chování při všech činnostech.
 Věnování péče správnému čištění zoubků, důkladnému mytí rukou…
 Upevňování mezilidských hodnot, vytváření povědomí o morálních
hodnotách. Hodnocení jednání postav z pohádek.
 Výtvarné vyjádření lidské postavy. Encyklopedie s lidským tělem.
 Osvojení si poznatků a dovedností v péči o své okolí.
Otázky a odpovědi o významu zeleně v našem životě:
„Zdravý pohyb na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí“
 Význam zdravé výživy pro život člověka.

KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ
 Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému - v dětské
skupině.
 Rozvíjení kultivovaného projevu, schopnost vyjádřit pocity a city.
 Objevování co jsou zdravé potraviny a co prospívá našemu zdraví.
 Vyjádření vlastních prožitků, rozvíjení komunikativních schopností
- rozhovor a dialog na téma „U lékaře“.
 Vymýšlení veršovánek pro nemocného kamaráda.
 Tvořivé hry na lékaře.
 Vyhledávání a třídění dvou předmětů (např. krátký x dlouhý,
letní x zimní…)
 Ohleduplné chování v případě nemoci k ostatním zdravým kamarádům.
 Význam hygieny, čistoty osobní i okolí pro zdraví člověka
- jak chráníme své zdraví.
 Třídění odpadu v domácnosti. Na co jsou sběrné dvory a sběrny
odpadových surovin.

PŘÍPRAVA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU:
 Opakování podzimních písní, básní a tanečků.
 Učení se zpaměti texty k novým písním a básním - správné
vyslovování, ovládání dechu, tempa (Orffovy nástroje) i intonace řeči.
Zvládání jednoduché dramatické úlohy.
 Výtvarné práce - kreativní vyrábění dárečků na besídku.
Práce s různým materiálem.
 Těšíme se na Ježíška…
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