CO DĚLAJÍ RARÁŠCI?
Jaro, zvířátka, oslavy a hokej (30.4. – 11.5.2018 )
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Běžela ovečka hore do kopečka…. Běháme v terénu mezi překážkami, skáčeme,
poskakujeme, přelézáme a podlézáme překážky, lokomoční pohybové činnosti. Rozvíjíme
pohybové schopnosti a zdokonalujeme dovednosti z oblasti hrubé motoriky. Děti zvládají
prostorovou orientaci a běžné způsoby pohybu v různém prostředí.
Co to tam šupoce za tů stodolů…..koník Monty. Přišel za dětmi ukázat na farmě své
kamarády. Děti postavily velkou farmu se zvířátky a povídaly si s koníkem o jeho
kamarádech. Jaké zvuky vydávají zvířátka, jak se jmenují jejich mláďata a jaký máme ze
zvířátek užitek. Děti rozdělily zvířátka na mláďátka a maminky a pak je podle písniček
přiřazovaly k sobě.Rozvíjíme řečové schopnosti, jazykové dovednosti. Snažíme se o správnou
výslovnost, ovládání dechu, tempa a intonaci řeči.
Hodně štěstí, zdraví přejeme oslavencům Verunce, Kubíkovi a Davídkovi M. Slavili jsme
neobvykle, naše třída se proměnila v laboratoř. Děti zkoušely, za doprovodu lektorek,
zábavné vědecké pokusy. Tentokrát „Co umí naše oči.“ Zjistily, jak naše oči fungují. Nechaly
zmizet kuličku, nahlédly, jakým zrakem se dívá např. moucha, komár, vosa, pavouk. Kolikrát
se vidí v lomeném zrcadle. Co vidí pod lupou, hledaly tmu, dívaly se přes vodu a zjistily, že
zvířátka vidí naopak. Bylo to pro děti nejen zábavné ale i velmi poučné. Děti byly celou dobu
velmi soustředěné a bylo vidět, že je to baví. Přirozeně a bez zábran mezi sebou
komunikovaly. Děkujeme maminkám za výborné nápady.
Brno Kometa, skandovaly děti při návštěvě pana Zábranského, hlavního trenéra týmu HC
Kometa Brno. Přinesl dětem ukázat pohár a odměnit Gabriela z anglické třídy Bumblebees.
Gabriel Kříž namaloval a poslal panu Zábranskému strategii, jak porazit soupeře. Pro všechny
děti to byl velký zážitek, děti jmenovaly hráče Komety, ukazovaly je na obrázku. Měly pro
pana Zábranského přichystané zvídavé otázky. Pochlubily se fotografiemi ze svých zápasů na
terase. Dostaly kartičky s podpisem. Všechny děti se pak s pohárem a medailí
vyfotografovaly. U dětí vytváříme základní aktivní postoje ke světu a k životu.
Květen, květen, stromy voní květem. Vytváříme u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se
světem, s živou přírodou. Při procházkách sledujeme okolní přírodu, dění v přírodě,
pozorujeme květiny, stromy, změny barev. Při práci s pracovními listy srovnáváme živou a
neživou přírodu. Povídáme si s dětmi, jak můžeme pomoci při péči o životní prostředí.

