CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
Když uvidím konvalinku, vzpomenu si na maminku (13.5.- 17.5. 2019)

Dítě a jeho tělo

•

Navštívili jsme venkovní atletický stadion. Pravidelné cvičení jsme zaměřili na atletickou

•

průpravu. Nacvičovali jsme hod jednou rukou, skoky do dálky a sprint na 50 metrů
Absolvovali jsme poslední bruslení v tomto školním roce. Společne s rodinnými příslušníky jsme

•

bruslili a předvedli naše pokroky
Tenisový trénink proběhl na venkovním hřišti, kde jsme se seznamovali s venkovními podmínkami
a opakovali si techniky odpalů

•
•
•
•
•
•

Poslední lekci plavání jsme si užili pomocí vířivky a vodní fontány v prostoru relaxačního bazénu.
Pozornost jsme věnovali také oblíbeným skokům do vody a potápěním pro různé předměty
Zdokonalujeme svou jemnou motoriku při výtvarných a pracovních činnostech
Trávíme volný čas na čerstvém vzduchu v prostorách školní terasy a okolí mateřské školy
Poctivě nacvičujeme besídku pro maminky, která obsahuje taneční a jógové prvky
Vyplňujeme grafomotorické listy, které zlepšují koordinaci oka a ruky
Pravidelně relaxujeme a odpočíváme v průběhu každého dne (poslech hudby, shrnutí dne,
odpočinek na lehátku, …)

Dítě a jeho psychika

•
•
•

Vyrábíme dárečky pro maminky, které vyžadují velikou pozornost a trpělivost
Učíme se nové básně, říkadla a písně, které dopňujeme pohybovým a dramatickým doprovodem
Trpělivě se učíme na představení před diváky. Podporujeme děti v samostatnosti a
odbouráváme strach z vystupování na veřejnosti

•
•

Procvičujeme správnou recitaci a kooperaci s ostatními dětmi
Čteme si knihu Bast a Fidli od M. Juračky, která nás seznamuje s životem v Kvárkově. Těšíme

•

se na pokračování poutavého příběh dvou kamarádů. Více na:
https://www.hithit.com/cs/project/6232/bast-a-fidli-pribehy-neobycejneho-akvarka
Učíme se zodpovšdnosti k dentální hygieně (navštívili nás studentky stomatologie, které nás
seznámili s názvy a významech částí chrupu)

•
•

Spolupracujeme na společnách úkolech, které provází každodenní činnosti
Plníme funkce třédních pomocníků (šatnáři, průvodci, číšníci, knihovnící)

Dítě a ten druhý

•

Rádi hrajeme námětové hry (na rodinu, restauraci, astronauty aj.). Vzájemně spolupracujeme a
učíme se respektovat přání druhého

•
•

Povídáme si o důležitosti maminky v životě každé bytosti. Učíme se, že maminka je jenom jedna
Vzájemně si pomáháme při převlékání nebo manipulaci s hračkami

•

Hrajeme společenské hry (Člověče nezlob se, pexeso, farma, …)

Dítě a společnost
•
•
•
•

Každý den si opakujeme pravidla chování na veřejnosti
Pozorujeme dopravní značení a učíme se jeho význam
Spolupracujeme s třídou „Bumblebees“ při vzájemných návštěvách
Učíme se počítat do 10 v anglickém jazyce, procvičujeme i základní barvy

Dítě a svět

•

Pojmenováváme počasí a pozorujeme jeho změny v průběh dne

•
•

Opakujeme si dějové a časové posloupnosti, abychom se lépe orientovali
Všímáme si chování okolí a hledáme příčiny – učíme se na problémy dívat z různých úhlů a
následně vybrat ideální řešení situace
Myslíme ekologicky a třídíme odpad. Získali jsme modrý kontejner pro potřeby naší mateřské
školy
Pozorujeme přírodu s zvířata v ní – hlemýždi a žížaly po dešti

•
•

