CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
Kdopak to lítá kolem krmítka (28.1. – 1.2. 2019)

Dítě a jeho tělo

•

Začátek týdne jsme zahájili „polární výpravou“ do divadla v Husovicích, neboť nás zastihlo
sněžné počasí. Společně s třídou Bumblbees jsme ve ztížených podmínkách zvádli obtížnou
cestu sněhem. V nedalekém parku jsme si sníh užili koulováním, stavěním malých sněhuláků a

•

děláním andělů do sněhu
Při pravidelném bruslení se nadále zdokonalujeme v jízdě kolem překážek. Zkušenější děti
trénují jízdu pozpátku a přešlapy

•
•
•
•
•
•

Podporujeme rozvíjení jemné motoriky při manipulaci s nůžkami při výrobě výzdoby, vyplňování
pracovních lístů a kreslení křídou a pastelkou
V tenise zlepšujeme techniku odpalu fronthand
Na školní terase stavíme iglu a hrajeme hokej/fotbal
Tancujeme na písen „Vzal vrabeček na taneček sýkorku“
Hrajeme pohybové hry ve třídě i venku (Hlídač a vrabci, Vlaštovky a jiřičky)

Dítě a jeho psychika

•
•

Viděli jsme „Vodnickou pohádku“, která vykreslovala časté povahové vlastnosti (sobeckost,
chamtivost, pýcha, namyšlenost, obětavost a odvážnost). Děj směřoval k poučení, aby nikdo
nebyl chamtivý a sobecký
Zpíváme si písně : Grónská píseň, Bude zima, bude mráz
Opakujeme hru na tělo (pleskání, tleskání, dupání)

•
•

Rytmizujeme nová slova a počítáme slabiky
Vybarvujeme omalovánky přesně podle fotografie vrabce a sýkory

•
•

Opakujeme si hudebně pohybovou aktivitu „Vzal vrabeček na taneček sýkorku“
Dramatizace „Ptáček v zimě“

•
•

Stimulujeme čichové vjemy aromaoleji a vonnou lampičkou (meduňka a citrón, máta, levandule)
Čteme si pohádku o modrém medvídkovi

•

Sluchová hra „Ptáčku, jak zpíváš?“

•
•

Procvičujeme si logické uvážování při plnění úkolu z hry Logic
Hrajeme si s vršky z PET lahví (dej o dva více, poskládej obraz z červených vršku, dej na
stranu dva zelené a tři žluté, spočítej kolik je před tebou vršků,…)

•

Dítě a ten druhý

•
•

V komunikačním kruhu řešíme konflikty, které se ve třídě během dne vyskytly a společně
hledáme jejich řešení
Při ranním rituálu se jmenovitě pozdravíme a věnujeme si pohlazení
Při cestování mimo MŠ vytváříme dvojice s náhodnými spolužáky, abychom se navzájem lépe

•

poznávali
Pravidelně doplňujeme krmítko před MŠ, abychom si uvědomovali potřebu pomáhat ostatním

•

Po přečtení kapitoly z knihy o modrém medvědovi se bavíme o tom, jak se k němu zachovali

•

ostatní zvířata a zda to tak bylo správně

Dítě a společnost

•
•
•
•

Návštěva stážistů ze zahraničí (Čína, Turecko, Indie,…)
Během návštěvy divadla jsme si opakovali pravidla chování a oblékání na kulturních akcích
Poznali jsme děti z jiné mateřské školy
Setkali jsme se s dětmi z odloučeného pracoviště v Husovicích (Budulínci)

•

Společně s třídou Bumblebees jsme sáňkovali z nedalekého kopce.

Dítě a svět

•

Seznámili jsme se s kulturou stážistů (z jaké země pochází, kde se nalézá, názorná ukázka
jejich typických hraček, obrázky a fotografie památek a měst)

•

Viděli jsme prezentace na tamní tradice a svátky (videa z dětského dne, roztleskávačky,
povídání k fotografiím)

•

Představili nám způsob výuky a organizaci předškolního vzdělávání

•
•

V pracovním sešitě Kuliferda vykreslujeme mapu světa pomocí atlasu
Hráli jsme si v parku v Husovicích a prošli si jeho okolí

•

Poznáváme ptactvo kolem nás (sýkorky, vrabce, kosy, vrány, datle aj.). Sledovali jsme online
krmítko a pozorovali přírodu bez zasahování člověka

písně:
Bude zima, bude mráz
Bude zima budr mráz, kam se ptáčku, kam schováš.
Schován se já pod hrudu, tam já zimu přebudu.
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš.
Schovám se do javora, tam bude má komora.
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš.
Schovám se já do lesa, tam bude má potěcha.
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš.
Schovám se já do mezi, až přestane, vylezu.
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš.
Schovám se do křoviny, tam budou mé peřiny.
Až přestane, vyletím, širý svět rozveselím.
Půjde dívka na trávu, zazpívám jí nad hlavou.
Grónská písnička
Daleko na severu, je grónská zem, žije tam eskymačka s eskymákem.
My bychom umrzli, jim není zima. Snídají nanuky a eskyma.
Mají se bezvadně, vyspí se moc. Půl roku trvá tam polární noc.
Na jaře vzbudí se a vyběhnou ven, půl roku trvá tam polární den.
Když sněhu napadne nad kotníky, hrávají s medvědy na četníky.
Medvědi těžko jsou k pražení, neboť medvědy ve sněhu vidět není.
Pokaždé ve středu přesně ve dvě, zaklepe na iglů hlavní medvěd.
Dobrý den mohu dál na vteřinu, já nesu vám trochu ryb na svačinu.
V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí, psi venku hlídají před zloději.

Smíchem se otřásá celé iglů, medvědi předvádí spoustu fíglů.
Tak žijou vesele na severu, srandu si dělají z teploměrů.
My bychom umrzli, jim není zima, neboť jsou doma a mezi svýma.
básničky:
Ptáčci
Napadl sníh a přišla zima.
Na nás každý zapomíná.
Je nám smutno, máme hlad,
Kdo nám přijde něco dát?
Nebojte se ptáčci milí,
Nebojte se sněhu zimy.
Do krmítek každý den,
Zrníčka vám nasypeme.

Ptáček v zimě
Ptáček volá Vítku, Jitko,
Sypte drobky na krmítko,
Čím víc bude zrníček,
Tím víc bude písniček.
Kdo se o mě nepostará,
Bez písniček bude zjara.

Ptačí rozpočítadlo :
Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.
Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku.
Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.

