CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
Maminka (6.5. – 10.5. 2019)

Dítě a jeho tělo

•

V tělocvičně jsme se opět zahřáli během, postupně jsme přidávali běh zakopávaný,

•

předkopávaný, cval vpřed se střídáním nohou, cval stranou
Procvičili jsme rychlé starty z různých poloh – reakce na povely

•

Po rozcvičce jsme zařadily i gymnastické protahování a posilování – píďalky – při tomto cviku
děti nejen důkladně protahují ale i posilují celé tělo přirozeně proti zemské přitažlivosti
(samozřejmě kontrolujeme správné držení těla)

•
•

S míčem si děti zahrály ve družstvech, při pochopení pravidel, družstva mezi sebou soutěžily
Zařadili jsme opět opičí dráhu, kde děti procvičovaly lokomoční pohybové činnosti (přelézaly,
podlézaly, přeskakovaly překážky, válely sudy, zkoušely zpevnění těla v lodičce)
Při ranních hrách si děti masírují chodidla na psychomotorickém chodníčku a zpevňují si držení
těla na balančním prkně (woudink)
Na ledě se děti hodně zdokonalují, nikdo nemá hrazdičku, všichni bruslí samostatně bez opory
V bazénu plaveme pod vodou s otevřenýma očima a hledáme různé předměty, které plaveme

•
•
•

předat na vybrané místo – velká pochvala dětem od paní trenérky
Na terase využíváme nové plochy ke hrám, skoky z místa do dálky, skákací panák, twister
Procvičujeme jemnou motoriku modelováním s modelovací hmotou
Protahujeme se při józe a relaxujeme a odpočíváme na lehátkách při hudbě

•
•
•

Dítě a jeho psychika

•
•

Opakujeme si roční období, názvy jednotlivých měsíců v roce, rytmizujeme
Povídáme si o měsíci květnu, čím je jiný než ostatní měsíce, jak se mění příroda, učíme se báseň

•

„Květen“ – pro jednodušší zapamatování doprovázíme jednotlivé verše pohybem
Přibližujeme dětem svátek matek – rodinný svátek, proč ho slavíme, vzájemně si povídáme o

•

maminkách, kdo je maminka a tatínek, co se mi líbí na mamince, co všechno musí maminka umět
Vedeme děti, aby vyjadřovaly samostatně a smysluplně myšlenky, pocity, mínění a úsudky ve
vhodně zformulovaných větách

•
•
•
•

Zpíváme písně pro maminku Dej mi ten bubínek, Tralalalala – doprovázíme se na orffovy
hudební nástroje
Skládáme slovo maminka z písmen, vyslovujeme jednotlivé hlásky, určujeme počet hlásek,
vytleskáváme slabiky
Opisujeme slovo maminka tiskacími písmeny
Procvičujeme analýzu a syntézu slov – vymýšlíme nová slova na dané hlásky

•
•

Připravujeme taneční pásmo pro maminky, seznamujeme se s tradicemi lidové kultury, s lidovým
folklórem
Učíme se nová říkadla, rozpočitadla, škádlivky, tanečky

Dítě a ten druhý

•

Slavíme narozeniny, blahopřejeme a zpíváme Kubíkovi, jako odměna je sladkost pro všechny
děti

•

Řešíme s dětmi dodržování bezpečnostních a pochopených pravidel vzájemného soužití a
chování v mateřské škole a na veřejnosti

•

Nabízíme více možnost her, aby si každý mohl vybrat tu nejvhodnější jeho náladě

•

Vzájemně spolupracujeme, učíme se přijímat a uzavírat kompromisy

Dítě a společnost
•

Seznamujeme děti s tradicemi lidové kultury – taneční pásmo pro maminky

•
•
•

Vedeme děti k šetrnému zacházení s hračkami, knížkami
Uklízíme věci na svá místa
Modelujeme dle vlastní představy maminku

Dítě a svět

•

Pozorujeme měnící se přírodu, kytky, květy na stromech, jak rostou jehličnaté stromy – jiná
barva nového jehličí

•

Pozorujeme včelky, jak létají z květu na květ a sbírají pyl, pozorujeme berušky, počítáme

•

počet teček na krovkách
Vyprávíme si o tom co nás nejvíce zaujalo

•
•

Prohlížíme si knihy a časopisy
Na terase dodržujeme herní pravidla na nové hrací ploše

