CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
Povolání a řemesla (18.- 22.3. 2019)

Dítě a jeho tělo

•

Při pravidelné návštěvy tělocvičny, jsme se zaměřili na zlepšení fyzické kondice a obratnosti.
Vytvořili jsme kruhový trénink, který obsahoval skoky snožmo a rozkročně, přelézání překážky,
chůýe po překážce aj. Druhá polovina cvíčení se věnovala florbalu.

•

Během bruslení hrajeme různé pohybové hry a jízdou podle pokynů. Jezdíme kolem překážek a
snažíme se zdokonalovat techniku a rychlost jízdy.

•

Navštěvujeme školní terasu, kde si každý vybere svou oblíbenou aktivitu (houpačky, florbal,

•

fotbal, hasiči, jízda s tatrou atd.)
Stimulujeme rozvoj jemné motoriky. Plníme úkoly pracovních listů a sešitu z Kuliferdy,
vytvarnné a pracovní činnosti (kreslení povolání snů, omalovánky povolání, obkreslování šablon,
práce s vodovými barvami).
Tenisový trénink ve skupinách podle věku a dovedností dětí. Zaměření na odpal míčku
s odrazem ze země.
Absolvovali jsme další lekci plavání. Děti vydechují do vody a manipulují s pěnovými zvířátky dle

•
•

pokynů instuktorky. Nácvik plavání s destičkou po zádech.
Jógová pohádka „O kohoutkovi a slepičce“
Ve třídě se učíme nové pohybové hry a opakujeme ty oblíbené.

•

•

Dítě a jeho psychika

•

Ve třídě proběhla muzikoterapie – seznámili jsme se s etnickými hudebními nástroji, hra na

•

hudební nástroje se spolužáky pod vedením lektorky, která doprovázela na indiánský buben.
Komunikační kruho povoláních a řemesel osob kolem nás. Význam práce v životě člověka.

•
•

Nácvik písně „Šel zahradník do zahrady“ s klavírem a hrou na tělo
Čtení pohádky „Kocour modroočko“

•
•

Hrajeme hry na pozornost „Kdo si přesednul?“ „Kdo chybí?“
Plníme úkoly na interaktivní tabuli(hasiči a policisté).

•

Seznamujeme se s náplní práce členů integrovaného zachranného systému (policisté, hasiči,

•
•
•

lékaři, …).
Provádíme dechová cvičení a snažíme se správně ovládat výdechový proud.
Pravidelně opakujeme časovou posloupnost a snážíme se učit práci s časem.
Vytváříme vlastní povědomí o budoucnosti. Škola je nástroj ke splnění snů (vysněná povolání).

Dítě a ten druhý

•
•

Vzájemně si pomáháme při hledání oblečení a manipulaci s těžšími hračkami.
V komunikačním kruhu řešíme konflikty, které se ve třídě během dne vyskytly a společně

•

hledáme jejich řešení.
Při ranním rituálu se jmenovitě pozdravíme a věnujeme si pohlazení.

•

Při cestování mimo MŠ vytváříme dvojice s náhodnými spolužáky, abychom se navzájem lépe
poznávali.

Dítě a společnost

•

Seznámili jsme se hravou formou s významem pracovního místa (zdroj peněz, společenské
uplatnění, pracovní kolektiv, sociální role, …)

•
•
•

Bavíme se o chování během požáru.
Hledáme ve věřějných prostorách piktogramy nouzového východu.
Učíme se správně stolovat a používat příbor dle společenských pravidel.

Dítě a svět

•
•
•

Bavíme se o příchodu jara a s tím spojené změny v přírodě.
Při vycházkách hledáme květy a pupeny stromů, které se učíme správně pojmenovat.
Celý týden se bavíme o povoláních a řemesel, která jsou pro celý svět důležitá.

•
•

Zlepšujeme se v orientaci v neznámém prostoru.
Pracovali jsme se zahraničními hudebními nástroji a jejich kulturou.

