CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
ADVENT – Vánoce, Vánoce přicházejí (17.12. – 21.12.2018)

Dítě a jeho tělo

•

Při florbalu rozvíjíme u dětí jejich individuální dovednosti při práci s míčkem a hokejkou, a

•

koordinaci oka při střelbě do brány
Zumba pomáhá dětem při zdokonalování pohybových dovedností, rozvíjí kreativitu, správné

•

dýchání, koordinaci. Děti se učily nové prky choreografie.
Využíváme pracovních listů se zimní tématikou pro grafomotorická cvičení.

•

Procvičujeme jemnou motoriku při pečení vánočního cukroví, válíme těsto, vykrajujeme různé

•

•
•

tvary, tvoříme vanilkové rohlíčky, obalujeme je v cukru
Při pobytu venku na terase si děti hrály se sněhem, tvořily sněhové koule, které házely na cíl,
stavěly malé sněhuláčky, bábovky, na čerstě napadaném sněhu vyšlapávaly cestičky, dělaly
andělíčky, užívaly si skrovné sněhové nadílky
Bruslení – mladší děti: procvičování jízdy bez hrazdiček, seznámení s novou technikou jízdy
„citrónky“ starší děti: nácvik přešlapování, zlepšování zatáčení a jízdy po zpátku
Relaxace: poslech pohádek, relaxační hudba a vánoční koledy, dětská jóga

Dítě a jeho psychika
•

Vánoce jsou věř mi, skoro přede dveřmi - plníme úkoly z adventního stromečku, řešíme

•
•

hádanky, hrajeme pantomimické hry podle koledy Pásli ovce valaši, Stojí vrba košatá
Dokončujeme vánoční přání, posloucháme vánoční pohádky
Hrajeme si na rodinu, prohlubujeme přátelské vztahy mezi dětmi

•

V komunikačním kruhu si povídáme o blížících se vánocích, o dárečcích, rozvíjíme komunikativní
dovednosti

•

Vypravujeme si a posloucháme pohádky, čteme z knihy - „24 adventních příběhů“

•
•

Učíme se koledy, písničky, vrcholí přípravy na besídku pro rodiče, všichni společně se podílíme
na přípravě programu
Společně měníme konec pohádky O Koblížkovi a zařazujeme jej do jógového příběhu

•

Procvičujeme orientaci v prostoru, rytmizaci, zpracováváme si každý podnět o vánocích,

•
•

hrajeme si, improvizujeme, spolupracujeme
Hrajeme smyslové hry na postřeh a pozornost
Pokračujeme s výrobou charitatiních dárečků v projektu „Vlaďka dětem“. Děkujeme za nákup

•
•

těchto našich výrobků a tím za finančním přispěvek onkologicky nemocným dětem.
Získáváme pomyslné „medaile“ za rychlé převlékání od zlaté až po citronovou ☺
Na náhodné slova vymýšlíme rýmy, určujeme počáteční a koncové hlásky, určujeme počet
slabik

•

Rozkládáme jména na jednotlivé hlásky – sluchová analýza a syntéza, zjišťujeme co děti slyší a
jestli slyší rozdíly v hláskách
Hudební výchovou podněcujeme děti k estetickému vnímání hudby. Posloucháme instrumentální

•
•

vánoční skladby. Hrajeme na hudební nástroje, rytmizujeme a doprovázíme vánoční koledy.
Stříháme geometické tvary do skupiny zimních motivů
Procvičujeme vánoční koledy: „Vánoce, Vánoce přicházejí“ ,“Vrba košatá“, „Rolničky, rolničky“,

•

„Padá sníh“, „Půjdme spolu do Betléma“, „Pásli ovce valaši“
Skládáme 3D puzzle s 500 díly pro rozvíjéní jemné motoriky a pozornosti

•

Počítáme zvonečky na pracovním listu a orientujeme se v pojmech o jedno více , o jedno méně

•

Dítě a ten druhý

•
•
•
•
•
•
•

Vánoce, Vánoce přicházejí – Štědrý den ve školce - přišel nás navštívit Ježíšek a donesl dárky –
společně hádáme, co může být v balíčku, rozbalujeme jednotlivé dárky a povídáme si o nich
Hrajeme si u stromečku, zpíváme, oslavujeme vánoční čas, společně sdílíme vánoční atmosféru
Hrajeme pohybové hry s vánoční tématikou „Na cukroví“, „Cukr, káva, limonáda“, „Na vločky“,
„Kapříkova honička“
Pokračujeme v projektu „Vlaďka dětem“ v naší školce
Vedeme děti, aby v případě konfiktu se spolužákem vyjadřovaly své pocity a hledaly společně
řešení, hledáme řešení s pomocí medvídka Komeťáčka v komunikačním kruhu
Při námětové hře na rodinu, budujeme přátelské vztahy
Skupinová hra Čím by se mohly pokazit vánoce – hledání důvodů, proč by vánoce nemusely přijít
– hádky, křik, nepořádek, lhaní, podvádění, prázdné sliby, apod.

Dítě a společnost
•
•

Trávíme čas s třídou „Bumblebees“ na školní terase. Děti vedeme k vzájemné spolupráci
Pozorujeme sněhové vločky, všímáme jak poletují vzduchem, necháváme si je rozpouštět na

•

teplé dlani, sledujeme tající sníh v teple
Připomínáme si zvyky a tradice Vánoc i v cizích zemích – prohlížíme obrázky, sledujeme
pohádky

•

Obě třídy společně předávají vánoční přání s vánoční koledou paní ředitelce a provozním
praconicím

•
•

Plníme úkoly třídních pomocníků – vedeme děti k zodpovědnosti
Stále si připomínáme pravidla slušného chování

•

Připravujeme předškolní děti na roli školáka a vedeme je k dokončování úkolu

Dítě a svět

•
•

Už jen pár dní do Vánoc – děti netrpělivě sledují ubývající úkoly a hádanky v adventním
stromečku – popisují přípravy doma, srovnáváme s vánocemi se Santou
Na návštěvě v Bumblebees pozorujeme děti při plnění úkolů z adventního kalendáře – Rarášci
dostávají od paní učitelky Markéty malé dárečky – betlémské vánoční figurky

•

Sledujeme výzdobu v anglické třídě

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ, POHODOVÉ A KLIDNÉ VÁNOCE.

