CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
Těšíme se na prázdniny (24.6.- 28.6. 2019)

Dítě a jeho tělo

•

Opakujeme si jógové pozice při oblíbených pohádkách

•

Společne s třídou Bumblebees jsme absolvovali školní olympiádu na atletickém stadiónu (běh na
50m, překážkový běh, hod míčkem, skok do dálky z místa)

•

Užíváme si horké počasí na terase (hrajeme si s vodou, osvěžujeme se pod velrybou, kopeme si
míčem)

•

Chodíme na procházky do parku Lužánky

•
•

Tancujeme na oblíbené písně
Zlepšujeme jemnou motoriku při plnění pracovních listů

Dítě a jeho psychika

•
•
•
•
•
•
•
•

Povídáme si v komunikačním kruhu o tom kam pojedeme na prázdniny
Prohlížíme si časopisy „Puntík“ z celého roku a plníme úkoly z něj
Skládáme papírové modely z vojenského časopisu
Společně stavíme z kostek model města a stany
Opakujeme si znalosti na interaktivní tabuli (doprava, zvířata, lidské tělo, příroda, …)
Pracujeme s knížkami „Albi“ a interaktivní tuškou
Hrajeme logické hry
Skládáme hlavolamy a stavíme bludiště pro spolužáky

Dítě a ten druhý

•
•

Navzájem si pomáháme v každodeních činnostech
Plníme třídní funkce

•
•
•
•
•

Hrajeme společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
děláme společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
aktivity podporující sbližování dětí
hrajeme přirozené i modelové situace, při nichž se učíme přijímat a respektovat druhého
činnosti zaměřujeme na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodíme se na
jejich tvorbě

Dítě a společnost

•
•

přípravujeme a realizujeme společnou zábavu a slavnosti (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků
a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

•

děláme literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních
skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

•

setkáváme se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu,
návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

Dítě a svět

•

Třídíme odpad a upozorňujeme na nepořádek při procházce mimo prostory MŠ, abychom vedli

•
•

děti k enviromentálnímu cítění
Těšíme se na prázdniny a povídáme si o zemích, které navštívíme
Učíme se názvy barev v anglickém jazyce

