CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
ADVENT – o adventu, čertech a lidech (3.12. – 7.12.2018)

Dítě a jeho tělo

•

Procvičení těla v rytmu hudby – zumba s lektorkou Eliškou – děti vědomě napodobují pohyb dle

•

vzoru, snaží se sladit pohyb s rytmem a hudbou
Florbal – práce s hokejkou a malým míčkem, dodržování pravidel hry ve družstvech

•
•

Dětem každý den, ve třídě, nabízíme psychomotorická cvičení na balančních čočkách
Tenis – při práci s míčkem se děti učí ovládat koordinaci ruky a oka, odpalují míčky, hozené
trenérem, na síť, nosí míčky na raketě, v rychlém tempu chůze přes a kolem překážek,

•
•

přendávají míček z ruky do ruky, před tělem, za tělem nad hlavou
Aktivity: denodenní pobyt venku, tenis, bruslení, jóga
Relaxace: poslech pohádek, relaxační hudba vánočních koled

Dítě a jeho psychika
•

Přiblížujeme dětem české lidové tradice v souvislosti s adventem, adventní věnec, adventní

•
•

kalendáře, adventní neděle – sledujeme krátké pohádky „O zlobivém Jankovi“, „Jak to bylo na
Svatého Mikuláše“ – z cyklu Chaloupka na vršku
Seznamujeme se s legendou o vánocích, o Ježíkovi
Vypravujeme si a posloucháme pohádky „Slzičky,“ čteme z knihy - „24 adventních příběhů“

•
•

Učíme se nová říkadla, básničky o Mikuláši, čertech, o Andílkovi, Prosinec
Připomínáme si lidová adventní pranostika, mapující adventní období – Svatá Barbora zima už
jde do dvora, Svatý Mikuláš, ztratil svůj bílý plášť

•

V průběhu dne při různých hrách rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání dětí,
přirovnáváme k různým postavám z pohádek

•

Hrajeme si na čerty, učíme se čertovské zaříkadlo „Enyky benyky…..“

•

Sbíráme smradlavá, ošklivá slova do papírového pytle a pošleme je zpátky k čertům, protože je
ve třídě nechceme
Procvičujeme jemnou motoriku při práci s barvou – vyrábíme čerty a andílky ( dbáme na

•

správné držení tužky, štětce)
•
•
•

Vytváříme podmínky pro rozvoj fantazie, pro legraci a společné sílení adventního období
Vymýšlíme rýmy na známá slova, určujeme počet slabik, počáteční a koncové hlásky
Rozvíjíme u dětí schopnosti sebeovládání při stolních hrách – Člověče nezlob se, Domino,

•
•
•

Pexeso
Hrajeme si se slovy, na známou melodii opakujeme různá slova, doprovázíme hrou na tělo
Při hře pracujeme s prostorovými pojmy nad, pod, na, uvnitř, před, za
Procvičujeme vánoční koledy „Mik, mik Mikuláš“, „Vrba košatá“, „Rolničky, rolničky“, „Padá sníh“

•

Hrajeme si s pozorností (změna oblečení dětí a hledání rozdílů)

Dítě a ten druhý

•

Advent už nám začíná, co to děti znamená – čekání na štědrý den, na dárečky – povídáme si
s dětmi o čase, pokoušíme se vnímat čas, čas běží, jde dopředu nikdy zpět

•

Hrajeme pohybové hry, které pomáhají k ohleduplnosti, utužují kamarádské vztahy nová PH
„Cukroví“

•

Vedeme děti, aby v případě konfiktu se spolužákem vyjadřovaly své pocity a hledaly společně

•

řešení
Při hrách vedeme děti k ohleduplnosti k druhému a ke slušnému vyjadřování ve skupině

•

S kouzelníkem oslavujeme narozeniny dětí z Bumblebees

Dítě a společnost

•
•

Návštěva Mikuláše, andělů a čerta – mikulášská nadílka na ledě, rozdání dárečků
Povídáme si o zvycích a tradicích Vánoc – prohlížíme si obrázky a knihy s vánoční tematikou

•

Navštívili jsme vánoční trhy ve městě, podívali jsme se na betlém na Moravském náměstí,
prohlédli jsme si kostel Sv. Jakuba, kde jsme zapálili svíčku.

•

Prošli jsme vánoční trhy na náměstí Svobody, na Dominikánském náměstí kde je nádherný,
vyřezávaný betlém a taky jsme se podívali na vánoční strom na Zelném trhu
Vedeme děti k dodržování pravidel slušného chování
Připravujeme předškolní děti na roli školáka a vedeme je k větší samostatnosti

•
•

Dítě a svět

•
•

Seznamujeme se se zvyky a tradicemi jiných zemí
Prohlubujeme znalosti a historii českých Vánoc

•

Pozorujeme měnící krajinu a výzdobu ve městě

PROSINEC
Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
V prosinci jsou vánoce,
přesně jednou po roce.

