CO SE DĚJE VE TŘÍDĚ RARÁŠKŮ
Zvířátka, jak si vlastně povídáte? (29.4.- 3.5. 2019)

Dítě a jeho tělo

•

Procvičujeme celé tělo důkladnými rozcvičkami před každou sportovní aktivitou

•
•

Cvičíme ve dvojicích protahování a posilování - zaměřujeme se na vnitřní svalstvo
Naučili jsme se novou pohybové hry „Na jelena“ a „Jména“, které děti velmi bavily

•

Bruslíme čím dál rychleji a jistěji. Děti jezdí na ruzné signály přes celou plochu kluziště, aby se
zdokonalily v přesné jízdě. Trénink bruslení doplňujeme oblíbennou hrou (Rybičky ,rybáři)

•

Stimulujeme správný vývoj klenby nožní pomocí psychomotorických čoček

•
•

Na školní terase hrajeme míčové hry (fotbal, florbal, vybíjená, aj.)
Plaveme pod vodou s otevřenýma očima a hledáme různé předměty, které plaveme předat na
vybrané místo. Zkoušíme splývání s vodou na zádech. Pokračujeme v nácviku kralu a znaku
Užili jsme si čarodějnický den v MŠ. Tančili jsme čarodějnický tánec podle „Míši“ na YouTube
Pravidelně odpočíváme v době poobědového klidu – posloucháme uklidňující hudbu a pohádky
Zlepšujeme se v jemné motorice během vyplňování tématických grafomotorických listů a
manipulace s výtvarnými pomůckami

•
•
•
•

Objevujeme nové hry a možnosti, které nám naše vybavená třída přináší (nové logické hry,
stolní hry, hračky, ..)

Dítě a jeho psychika

•

Seznamujeme se s tradicemi českých svátků (první máj, pálení čarodějnic). Čteme si pověsti a
pohádky. Učíme se říkanky a básničky (Hoř ohýnku hoř, Koště, Květen)

•
•

Plníme pracovní listy a pracujeme s „Kuliferdou“
Vyplňujeme úlohy, které rozvíjí logické uvažování a předmatematické dovednosti (dějová

•

posloupnost, rozdíly, stíny, puzzle, logico, nadřazene a podřazené předměty, …)
Zpíváme písně s kytarovým doprovodem (Když jsem já sloužil, Krávy, krávy jak si vlastně

•

povídáte, Kočka leze dírou, …)
Učíme se pojmenovat samice, samce a mládě různých zvířat

•

Hrajeme hry díky, kterým opakujeme nabité vědomosti. Hledáme podle zvuků správnou dvojici

•

zvířete.
Procvičujeme analýzu a syntézu slov – vymýšlíme nová slova na danou hlásku

Dítě a ten druhý

•
•

Oslavujeme narozeniny dětí a podněcujeme děti ke prosociálnímu chování k ostatním
Navzájem si pomáháme a radíme přo každodenních činnostech

•
•

Nabízíme více možností, aby si každý mohl vybrat tu nejvhodnější jeho náladě
Pracujeme ve skupinách a dvojicích

Dítě a společnost
•
•
•
•

Podporujeme děti v námětových hrách, které simulují chování ve společnosti
Dodržujeme pravidla třídy a motivujeme ke správnému chování i v širší společnosti
Upevňujeme u dětí správné sezení – s narovnanými zády, u stolu nohy dole,...
Nacvičujeme besídku pro maminky

Dítě a svět

•
•
•

Vyrábíme útočiště pro drobné zvířátka v Lůžáneckém parku
Pozorujeme proměny přírody v Brně a vyprávíme si o tom co nás nejvíce zaujalo
Prohlížíme si knihy a časopisy, které doplňujeme o nové kousky

