CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
Človíček a jeho maminka planeta země (20.5.- 24.5. 2019)

Dítě a jeho tělo

•

Nepřízeň počasí nás opět přivedla do tělocvičny, procvičovali jsme protahování i posilování

•

s vlastním tělem proti zemské přitažlivosti
Na opičí dráze jsme si zopakovali balanční pozice na balančních čočkách, výskoky s roznožením

•

na trampolíně, seskoky z vyšší roviny, podlézali jsme pod nízkou překážkou a běhali slalom
Všichni jsme si vyzkoušeli taneční aerobik s hudbou, děti opakovaly jednoduché, rytmické
kroky, které se snažily skloubit s hudebním doprovodem

•
•
•
•
•
•

Tenis se bohužel, kvůli špatnému počasí nekonal ale nevadí máme náhradní termín
Denně jsme procvičovali prostorovou představivost při opakování tanečního pásma pro rodiče
Otužujeme děti vycházkami i za deštivého počasí
Účastnili jsme se sportovních soutěží s Empíkem, akce v Lužánkách, kterou pořádala Policie
České republiky
Opakovali a upevňovali jsme správné postavení těla v jógových pozicích
Odpočíváme denně při relaxační hudbě

Dítě a jeho psychika

•

•

Na besídce jsme předvedli rodičům činnosti, které každý den procvičujeme, určení hlásky na
začátku slova a hlásky ve slovech, počet slabik ve slovech, prostorovou představivost, časovou
posloupnost
Pochlubili jsme se tanečním pásmem „Vítání jara“, spoustou písniček, básniček, škádlivek a
tanečků, obdarovali jsme maminky vlastnoručně vyrobeným přáníčkem a dárečkem

•

Povídáme si o maminkách a o planetě zemi, která je také naší maminkou – srovnáváme chování
k mamince a k přírodě na planetě zemi, rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti

•

Sledujeme interaktivní tabuli dokument – Matka planeta země, podporujeme děti aby vnímali
přírodu všemi smysly, pojmenováváme všechno, co nás obklopuje, vedeme děti k samostatnému

•

vyjadřování
Putujeme po globusu, povídáme si o barvách jaké na něm najdeme a proč, co které barvy

•
•
•

znamenají, hledáme kde žijeme
Tvoříme naši planetu ve vesmíru pomocí papíru, nůžek, lepidla a prstových barev
Společně tvoříme kruh, kulatou planetu zemi
Vedeme děti k úctě k přírodě a její ochraně, povídáme si jak můžeme chránit přírodu

•

Třídíme odpad, známe barvy jednotlivých kontejnerů, dokážeme zařadit odpad do správného
kontejneru, práce s pracovními listy

•

Prohlížíme si encyklopedie, skládáme puzzle Vesmír

Dítě a ten druhý

•

Vedeme děti ke spolupráci při výrobě domečků z přírodnin

•
•

Spolupracujeme při nácviku tanečního pásma, společně navrhujeme změny a zlepšení
Vytváříme skupiny při ranních hrách a současně se respektujeme a nezasahujeme si vzájemně
do hry

•
•

Otevřeně řešíme konflikty a učíme se zvládnout krizové situace
Hrajeme společenské hry (Člověče nezlob se, pexeso, farma, …)

Dítě a společnost
•

Společně s ostatními mateřskými a základními školami jsme se zúčastnili sportovního dopoledne
v Lužánkách, kde jsme soutěžili a po skončení soutěží, sledovali práci psovodů, kterou předvedli
psovodi Policie České republiky

•

Stále upozorňujeme a procvičujeme správné chování v dopravním provozu, při chůzi po
chodníku, při přechodu silnice , při chůzi ve dvojicích a ve skupině

•
•

Návštěva třídy „Bumblebees“ – sledování připraveného vystoupení pro rodiče na besídku
Pororujeme přírodu, hledáme barvy a tvary v přírodě, co nám připomínají, procvičujeme
geometrické tvary

•

Hledáme a popisujeme umístění předmětů v přírodě

Dítě a svět

•
•
•

Dodržujeme pravidla společného soužití aby nám bylo spolu dobře
Připravujeme a realizujeme besídku pro rodiče, seznamujeme se s lidovým folklórem
Učíme se pečovat o přírodu tříděním odpadů, myslíme ekologicky

•
•

Orientujeme se bezpečně v okolí mateřské školy
Vnímáme rozmanitost přírody – živá a neživá příroda, krajina a její ráz

•

Pozorujeme přírodu a zvířata v ní – hlemýždi a žížaly po dešti

