CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM ( 2.1. – 4.1.2019 )

Dítě a jeho tělo

•

Rozvíjíme jemnou motoriku při výrobě královských korun – práce s papírem, nůžkami, s lepidlem

•

Procvičujeme chodidla bosou chůzí a během přes překážky, chůzí po špičkách, po patách, po
vnější a vnitřní straně chodidla

•
•

Protahujeme a posilujeme celé tělo při jógové pohádce „Královské putování“
Při hře „Král řekl“ procvičujeme různé povely sed, leh, pohyby paží, pomalá a rychlá chůze

•

Zkoušíme grafomotorický cvik – koruna – pohyb celé paže v ramenním kloubu

•
•

Pomocí pohybové hry „Králové a velbloudi“ zvládáme orientaci v prostoru
Při pobytu venku pozorujeme sněhové vločky, stopy pejsků a ptáčků ve sněhu, hrajeme si se
sněhem, tvoříme sněhoé koule, bábovky
Vyšlapáváme ve sněhu cestičky – bludiště, hledáme cesty k cíli
Relaxace: poslech pohádek, relaxační dětská hudba, dětská jóga

•
•

Dítě a jeho psychika
•
•
•

Vzpomínáme na vánoce, děti vypráví zážitky, opakujeme koledy
Učíme se novou báseň o měsíci Lednu
Přibližujeme dětem legendu o Třech králích, která přináší konec Vánoc

•
•
•

Formou rozhovoru zjišťujeme zda děti zachytily hlavní myšlenku příběhu o Třech králích
Na obrázcích sledujeme posloupnost příběhu, vyprávíme si, co vidíme na obrázcích
Objasňujeme si pojmy zlato, kadidlo, myrha, hvězda

•
•

Snažíme se hmatem rozeznat ukryté předměty, děti objevily hvězdu a Tři krále
Seznamujeme se s písní „My tři králové jdeme k vám“ - koledujeme

•

Sledujeme pohádku z cyklu pohádky na vršku „Jak to bylo na Tři krále“

•
•

Vyrábíme si papírové královské koruny, které označujeme písmeny K+M+B – Kašpar + Melichar +
Baltazar – na písmena vymýšlíme nová slova
Skládáme z písmen slova, která souvisí s příběhem, dle vzoru

•

Seznamujeme děti s homonymy – koruna (královská, platidlo, koruna stromu)

•
•
•

Přibližujeme dětem význam pranostik
Na dané slova vymýšlíme rýmy, rytmizujeme, určujeme počet slabik
Doprovázíme se na Orffovy hudební nástroje a před zpíváním provádíme dechoá cvičení

•

Pracujeme s včelkou Bee Bot, hledáme cestu hvězdy Komety, procvičujeme matematické
představy a pojmy vpravo, vlevo
Ve skupinách jsme vytvářeli kompozice hvězdy z dřevěných kostek a plastoých vršků
Předškolní děti pracují s Kuliferdou, kde plní jednotlivé úkoly ve spolupráci s učitelkou

•
•

Dítě a ten druhý

•

Děti si prožily hru „Obsluha králů“ kde starší děti v době oběda obsluhovaly mladší děti a
naopak – posilujeme prosociální chování

•

V komunitním kruhu jsme řešili s medvídkem Komeťáčkem kamarádské vztahy ve skupině, děti
radily medvídkovi co má dělat, když si s ním medvídci nechtějí hrát

•

Snažíme se, aby si děti uvědomovaly svá práva ve vztahu k druhému, přiznávaly stejná práva
druhým a respektovaly je

Dítě a společnost
•
•

Vytáříme u dětí povědomí o existenci ostatních kultur a národností – legenda Tři králové
Putujeme do Betléma, rozvíjíme fantazii, poznáváme nové země a prohlížíme si je na
interaktivní tabuli

Dítě a svět

•
•

Při vycházkách pozorujeme zasněženou přírodu
Všímáme si změn a dění v nejbližším okolí

Báseň Leden
Tak už je tu zase leden,
ten, co vládne sněhem, ledem.
Narazíme beranice,
navlékneme rukavice.
Vyrazíme směle ven
za ledem a za sněhem.
Mráz nás štípe do tváří,
oči se nám rozzáří.
Leden, ten je vlastně prima,
i když je nám hrozná zima.
Vrátíme se zmrzlí domů,
dáme čaj (a něco k tomu).

