CO DĚLAJÍ RARÁŠCI?
Už se zase těšíme na Ježíška ( 18.12. – 22.12.2017 )
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Ježíšek, Ježíšek, má teplý kožíšek. Ten však děti nepotřebují, protože se zahřejí při cvičení
venku, Běhají, skáčou, koulují se trochou sněhu, který nám napadl. S hokejkou hrají zápasy a
opravdu jsou už dost zruční. Hrajeme různé pohybové hry, kterými procvičujeme lokomoční i
nelokomoční pohybové činnosti, pohybové schopnosti. Zdokonalujeme dovednosti v oblasti
hrubé i jemné motoriky. V šatně vedeme děti k samostatnému oblékání a ukládání si věcí do
poliček, na správné místo.
Máme nové hračky. Děti si vybírají, s čím si budou hrát a mají z čeho vybírat. Nové logické
hry dokonale potrápí mozkové závity dětí, podporují rozvoj logického uvažování a prostorové
představivosti. Společenské hry mají velký význam pro správný vývoj dítěte a rozvoj jeho
dovedností a schopností. Zdokonalují koncentraci a paměť a rozšiřují slovní zásobu. Učí děti
vyrovnávat se s prohrami či výhrami. Je krásné vidět veselé jiskřičky v očích dětí a
poslouchat jejich radostný smích.
Se stavebnicí stavíme, společně se bavíme. Vzájemně si děti radí, spolupracují, komunikují
mezi sebou, dohadují se, hledají řešení, respektují se. Uplatňují své individuální potřeby, přání
a práva s ohledem na druhého. Posloucháme koledy, povídáme si o vánocích, o dárcích, které
si přejeme a proč. Zpíváme si koledy u stromečku, doprovázíme se na orfovy hudební
nástroje. Tvoříme si s dětmi správnou předvánoční náladu.
Těšíme se na vánoční dobrůtky. Připravujeme s dětmi, ovocný salát, ochutnáváme perníčky a
vánoční cukroví, které děti nosí na ochutnání. Posloucháme vánoční písničky, čteme si
adventní pohádky. Děti se učí vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a
hodnotit své zážitky. A pomalu ale jistě se přibližujeme ke Štědrému dni.
Slaví se vánoce i jinde ve světě? Prohlížíme si knihy, povídáme si u obrázků, děti sledují
rozdíly a srovnávají. Při vycházkách si všímáme změn v okolí, ve výzdobě ulic, výloh.
Pozorujeme i změny v přírodě. Snažíme se, aby děti porozuměly, že změny jsou přirozené a
samozřejmé.
Přejeme Vám krásné Vánoce a sejdeme se v novém roce.

