CO DĚLAJÍ RARÁŠCI?
Podzimní tvoření (9.10. – 13.10.2017)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Uděláme hop a skok a skočíme přes potok…….. skočíme na louku, protáhneme se jógovým
pozdravem slunce, protáhneme chodidla, rozhoupeme se na paty a na špičky, prstíkama
vyzkoušíme píďalky. Zahřejeme kotníky krouživým pohybem, pojedeme závody na kole při
lehu na zádech a v sedu, posílíme bříško. Vyskočíme jako žabky, proletíme se jako motýli a
srovnáme si záda jako květinka. Když ne, přiletí včelka a píchne nás do zádiček, abychom se
narovnali. Každý den tak s dětmi provádíme ranní, zdravotně zaměřené činnosti. Na terase
využíváme průlezky k opičí dráze, podlézáme, přelézáme, přeskakujeme. Rozvíjíme u dětí
všemi možnými způsoby tělesnou zdatnost.
Vyletěl si pyšný drak, vyletěl si do oblak….při písničce děti vyráběly draky, procvičovaly
stříhání při práci s nůžkami, správný úchop, správný směr. Lepily barevnými kousky papíru
draka, učily se tvarovat krepový papír při vytváření mašliček na ocas draka. Pomáhaly při
navazování mašlí. Předškolní děti samostatně zkoušely s provázkem základní uzel. Povídali
jsme si o podzimu, vymýšleli rýmy, tvořili jsme slova s podzimní tématikou dle první slabiky.
A samozřejmě jsme nezapomínali ani na podzimní písničky a básničky. Rozvíjíme u dětí
smyslové vnímání, paměť, pozornost, tvořivost.
Měla babka čtyři jabka…..tančíme mazurku, no tančíme, spíše se seznamujeme s tancem,
máme málo holčiček a kluci se stydí, ale hodně se při tom nasmějeme. Všechno jsou to
aktivity podporující sbližování dětí. Tak si zahrajeme podzimní pohádku „O řepě“, ale jejda,
máme hodně dětí nemocných a nejsou herci. Nevadí, Davídek Matras si s chutí zahrál babku a
paní učitelka vnučku. Společně jsme si poradili. Posilujeme prosociální chování v mateřské
škole a dětské herní skupině.
Žába skáče po blátě…..děti si zkouší pohyby celou paží, zapojí i obě paže najednou. Koulela
se jablíčka, dělají velké i malé kroužky, dešťové kapičky padají, prstíky zkouší pohyby na
stole, na dlani….co to děláme? Cvičíme uvolnění ruky a připravujeme se na práci
s pracovními listy k procvičování grafomotoriky. Hrajeme si u interaktivní tabule,
procvičujeme počty ovoce, dáváme je do mističek dle pokynů učitelky. Prohlížíme si obrázky,
pracujeme ve skupinách, v centrech. V každé skupině je potřeba dodržovat pravidla, pracovat
svědomitě. Pro děti velmi náročná práce, vnímají základní pravidla jednání ve skupině, podílí
se na nich a řídí se jimi.
Čáry máry dětičky, ať jsou z nás včeličky…..tak kouzlily děti v zábavném VIDA science
centru. Děti se seznámily hravou formou se životem včeliček. Vyzkoušely si stavět s pláství
včelí úl. Uklízely v úlu, sbíraly pyl, krmily malé, včelí miminka, chránily se dupáním a
bzučením před vetřelci. Nakonec si z včelího vosku vyrobily svíčku. Pořad pro děti byl velmi
pěkně a vtipně připravený. Dětem se líbil a za odměnu si zařádily na průlezkách a
v balónkovém bazénu.

