CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
Raketa je naše loď, neboj se a s námi pojď (27.5.- 31.5. 2019)

Dítě a jeho tělo

•

Navštívili jsme sportovní areál Komec. Absolvovali jsme sportovní trénink lezení na indoorových

•

stěnách pod vedením dvou zkušených lektorů.
Nadále trénujeme techniky pro tenisovou hru na venkovním hřišti Tesla. Zlepšujeme odpaly i

•

fyzickou kondici.
Oslavili jsme narozeniny Kubíka Kačírka a Verunky Hájkové v arboretu Medelovi univerzity, kde
jsme hráli spoustu pohybových a poznávacích her.

•
•
•
•

•
•
•

Pravidelně chodíme na procházky v okolí naší mateřské školy.
Každodenně hrajeme fotbal a florbal na školní terase.
Poprvé jsme si užívali nového mlhoviště na terase během horkého dopoledne v pondělí.
Zlepšujeme jemnou motoriku grafomotorickými listy a dalšími úkoly (provlékání tkaničky do
tvaru souhvězdí, upínání kolíčku na papír, manipulace s drobnými předměty, lepemí a stříhání při
výtvarných/pracovních činnostech, …).
Každý den věnujeme dostatek času pro regeneraci a odpočinek (řízená „Měsiční meditace“,
prohlížení knih a encyklopedii, pozorování jezírka a oblohy v arboretu, relaxace na lehátku, ..)
Procvičujeme nové jógové pozice „Vitání Měsíce“.
Stimulujeme správný vývoj nožní klenby při objevování povrchu neznáme planety
(psychomotorické čočky).

Dítě a jeho psychika

•

Učíme děti pracovat se strachem (z výšky/neúspěchu/cizího prostředí) při nejrůznějších

•

aktivitách, které nás provázely celý týden.
Překonáváme své hranice a posouváme se vždy o kousek dál při absolvování sportovních

•

tréninků. Zlepšujeme svou psychickou odolnost a podporujeme se navzájem.
Objasňujeme city a emoce ostatních dětí, aby byly dostatečně pochopeny a vznikaly adekvátní

•

reakce okolí.
Učíme se nové písně, říkadla a básně s „Vesmírnou tématikou“.

•
•

Společne stavíme raketoplán ze všech látkových/dřevěných/papírových kostek a odlétáme
prozkoumávat „Vesmír“.
Hrajeme si na kosmonauty, kteří objevují novou planetu – hledáme vodu a potravu. Zkoumáme
zda je na planěte vzduch a snažíme se postupovat jednotně a ohleduplně k celé posádce rakety.

•

Trávíme co nejvíce času na čerstvém vzduchu, který je balzámem na duši.

•

Seznamujeme se s životem hmyzu a drobných živočichů žijících ve volné přírodě.

•
•

Povídáme si o Sluneční soustavě, Měsíci, Slunci, galaxiích, souhvězdích, Zemi a
mimozemšťanech. Dozvídáme se spoustu informací a hledáme odpovědi na nejrůznější otázky.
Pracujeme s encyklopedií, odbornými časopisy a internetem. Sledujeme pohádky
s mimozemskou tématikou.

Dítě a ten druhý

•
•

Hrajeme společenské hry (Člověče nezlob se, pexeso, farma, …).
Společně stavíme raketoplán a učíme se spolupracovat.

•
•

Navzájem si pomáháme plnit zadané úkoly bez pomocí učitelky.
Prohlížíme si knihy ve skupinách a sdělujeme si co nás nejvíce zaujalo.

Dítě a společnost
•
•
•
•

Opakujeme si společenská pravidla slušného chování v prostředí školy i okolí.
Připravujeme předškoláky na roli školáka (Kuliferda, časopis Puntík, logické hry, hlavolamy,..)
Skládáme puzzle Vesmíru, ke které máme interaktivní tušku.
Přemýšlíme nad existencí života na jiných planetách a představujeme si mimozemšťany.

Dítě a svět

•
•

Poznáváme přírodu v arboretu a seznamujeme se s životem rostlin a živočichů.
Hledali jsme krmení pro lesní zvěř a poznávali názvy stromů (listnatých i jehličnatých).

•

Prozkoumáváme Vesmír, přibližujeme si neznáme pojmy a děláme malé pokusy (gravitace,
zatmění Měsíce, časový posun, ..)

•

Učíme se novým dovednostem (lezectví, enviromentální inspiromat, ..)

•

Třídíme odpad a hledáme popelnice na třízené v okolí MŠ.

