CO DĚLAJÍ RARÁŠCI?
My tři králové jdeme k vám ( 02.01. – 05.01.2018 )
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
My tři králové jdeme k vám… a tak máme konec vánoc, radujeme se z dárečků, vzpomínáme
a povídáme si s dětmi, jak prožily vánoční svátky. Opět si připomínáme tradice a přírodní
zvyky. Přibližujeme dětem tradici Tří králů. Procvičujeme prostorovou orientaci, zvládáme
pohybové dovednosti. Putujeme po třídě mezi překážkami, přelézáme vysoké hory (průlezku).
Učíme se novou pohybovou hru „Na krále“, kdy procvičujeme rychlou reakci a ovládání
koordinace ruky a oka.
Hvězda se králům zjevila, která jaktěživa nebyla. Děti vytváří kompozice hvězdy z různého
materiálu, který máme ve třídě k dispozici (barevné vršky, mozaikové kostky, apod.).
Necháme na nich, aby samy volily, z čeho a jak vytvoří hvězdu. Procvičujeme a rozvíjíme
smyslové vnímání, představivost a fantazii. Seznamujeme děti se jmény tří králů, určujeme
počet slabik, vytleskáváme. Procvičujeme správnou výslovnost, tempo a intonaci při zpěvu
písně.
Král sedí na trůně v papírové koruně. Děti si vyrábějí papírové koruny, které si zdobí.
Procvičují si drobnou motoriku při práci s nůžkami a lepidlem. Společně si pak hrajeme na
krále, procházíme se po třídě, tvoříme trojice. Sledujeme rozvoj sociálních vztahů, empatie a
soudržnosti skupiny. Děti získávají vlastní prožitky.
Brněnské pověsti – pohádka pro celou rodinu. A jdeme do divadla, hezky jsme se oblékli, je
to přece událost. V divadle, jsme seděli až na balkóně, to byl rozhled. Dozvěděli jsme se, proč
se naše město nazývá Brno. Že obyvatele Líšně ohrožoval strašlivý drak. Jak jeden šikovný
truhlář, během jediného dne, vyrobil kolo a dopravil jej z Lednice až do Brna. Vyprávěli nám
to pocestní a čert. Měl rohy, ocas a dovedl zapálit oheň v kamnech. Děti sledovaly se zájmem
představení a nejvíc se jim líbil čerta a drak.
Máme v Brně opravdu draka a kolo a radnici? Máme, společně s dětmi jsme se šli podívat na
Starou radnici, kde visí drak i kolo. Prohlédli jsme si i věžičku, která je nakřivo a ke které se
váže další pověst. Prošli jsme i náměstí Svobody, děti si prohlédly vánoční strom. Povídali
jsme si o vánočních trzích a děti vyprávěly své vlastní zážitky. Spokojení a unavení jsme se
vrátili do mateřské školky.

