CO DĚLAJÍ RARÁŠCI?

S pohádkou za zvířátky (12.3. – 16.3.2018 )
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Abraka dabra kohoutek, nechtěl se rozdělit o svůj kousek. Děti běží v tělocvičně přes
překážky a hledají pomoc pro kohoutka. Procvičují obratnost, stabilitu a vytrvalost, základní
pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Děti běhají štafetu s míčem, házejí do dálky
obouruč, cvičí postřeh, pozornost. Při florbalu se snaží zvládnout koordinaci ruky a oka. Hrají
jako draci ale pod vedením trenéra nezapomínají na hru fair play.
Dříve než vám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíte večerníčka, jak se uklání. Kdepak
spát, s panenkou Molly vyrábí děti, s pomocí vodových barev večerníčka. A ještě poskládat
čepičku, procvičit jak mám ohebné prstíky, uf to je fuška. A máme hotovo. Povídáme si, jaké
pohádky přináší večerníček dětem, společně diskutujeme nad obrázky. Hrajeme sluchové a
rytmické hry, hrajeme si se slovy. Doprovázíme se na zvukové nástroje. Rozkládáme slova do
slabik, dáváme si hádanky. Při práci s pracovními listy řešíme různé úkoly a situace.
Koblížek na másle zpívá, dědek vedle hlady zívá. S panenkou Molly děti připluly, každý na
své loďce, na pohádkový ostrov. Čekal na ně Koblížek se zvířátky a pohádkou. Společně jsme
zhodnotili vychloubačné chování Koblížka a chytrost lišky. Připomenuli jsme si putování
Koblížka a pohovořili jsme o bezpečnosti a důležitosti, nechodit nikam sám bez rodičů. Učili
jsme se jak se chovat, když potkáme někoho cizího, nebo se ztratíme. S papírovými maňásky
si pak děti zahrály divadlo O Koblížkovi.
Kampak běžíš zajíčku, na závody v lesíčku, želva je tak pomalá, nebude tu do rána. Děti, se
seznámily s novým literárním útvarem, s bajkou. V bajce se zvířátka chovají jako lidé, ukazují
celou řadu dobrých i špatných lidských vlastností. Příběhy jsou veselé a z každé bajky
vyplývá ponaučení pro život. Děti si poslechly bajku, Zajíc a želva. Srovnávaly chování zajíce
a želvy a vyvozovaly poučení. Vedeme děti ke správnému pochopení a označení vlastností.
Země pohádek vítá vás nazpátek. Na ostrově pohádek jsme se rozloučili s panenkou Molly,
která nám slíbila, že brzy přijde s novými příběhy. S pracovními listy jsme si zopakovali
názvy všech pohádek, které nás na ostrově čekaly. S včelkou jsme putovali mezi
geometrickými tvary ke známým pohádkovým postavičkám. Připluli jsme na loďkách zpět,
do školky a na závěr si zazpívali pohádkovou písničku Stojí děda na kameni.

