
Téma:   Probouzení   -   vítáme   Velikonoce   
  

Podtéma:   Přišlo   jaro   do   vsi   
  

Týden:   1.3.   -   5.3.2021   
  

KK:   3/1   Je   zvídavé,   má   touhu   poznávat.   
  

Očekávané   výstupy:   
- prohlubovat   citovost   k   živým   bytostem,   přírodě,   vážit   si   věcí   kolem   nás   
- vnímat   řád   světa,   jeho   rozmanitost,   pestrost   
- prožité   přetvářet   do   výtvarných,   hudebních,   pohybových   a   dramatických   aktivit   
- enviromentální   oblast   -   pozorování   změn   přírody   
- rozvoj   komunikačních   schopností   
- rozvoj   předmatematických   představ   
- rozvoj   jemné   motoriky   -   koordinace   oko   -   ruka   

  
Pondělí:   
Rozvoj   slovní   zásoby,   rozumové   vnímání,   enviromentální   výchova   
  

S   dětmi   si   povídáme   o   změnách   v   přírodě   -   sníh   se   mění   na   vodu,   vznikají   pramínky-   potůčky   
-   řeky   -   moře   -   oceány.   
Vlastnosti   vody:   teplá   -   studená   

čistá   -   špinavá   
hodně   -   málo   
hodně   -   málo   

Při   procházce   můžeme   pozorovat   zda   teče   rychle   -   pomalu.   
  

Vše   můžeme   podpořit   zrakovou   oporou,   sklenice   s   vodou,   děti   pozorují   zda   je   čistá.   přidáme   
např.   trochu   hlíny,   voda   je   špinavé.   Hmatové   opora   (teplá,   studená).   
  

Rytmizace   -   básnička   s   pohybovým   doprovodem:   
  

Pozdrav   vodě   
Ukaž   dlaně   sluníčku,   
pak   je   přilož   k   srdíčku.   
Vystřel   šíp   až   do   mraků,     
voda   padá   z   oblaků.   
Voda   hladí   naši   zem,   
pára   stoupá   jako   sen.   
Páru   vítr   rozhání,   
chyť   ji   lehce   do   dlaní.   
Udělej   z   ní   malý   míč,   
foukni   do   něj,   a   je   pryč… Zdroj:   https://predskolaci1a.webnode.cz/basnicky   



Při   procházce   si   nasbírejte   kamínky   na   další   tvoření   :-)   
  

Úterý   
Rozvoj   předmatematických   dovedností,   rozvoj   prostorové   orientace   
  

S   dětmi   počítáme   nasbírané   kamínky,   početní   řada   (do   kolika   dítě   napočítá).   
Porovnávání   “kamínkových   řad”   -   méně   -   více,   o   kolik,   …   
Nácvik   předložkových   vazeb   -   dej   kamínek   na   židli,   pod   stůl,   mezi,   vedle,   ze,   před,...   
U   předškoláků   nácvik   pravo   -   levé   orientace,   dej   kamínek   vlevo   vedle   židle,   polož   kamínek  
na   papír   do   pravého   horního   rohu,....   
  

Malování   kamínku   bílou   barvou,   příprava   pro   další   tvoření.   
  

Opakování   básničky   z   předešlého   dne.   
  

Středa   
Rozvoj   jemné   motoriky,   koordinace   ruky   -   oka,   rozvoj   fantazijních   představ   
  

Rozcvičení   ruky   -   kroužité   pohyby   horních   končetin   (ramena,   lokty,   zápěstí),   rozcvičení   prstů   
-   “ptačí   zobáčky”   (palec   v   opozici   -   každým   prstíkem   se   dotknout   palce).   
  

Malování   jarních   obrázků   na   oblázky,   děti   malují   dle   vlastní   fantazie   jarní   motivy   (kytičky,   
sněženky,   petrklíče,   srdíčka,   sluníčka,   mráčky,   zvířátka,...).    
Použití   temperových   barev,   předškoláci   mohou   kontury   předkreslit   špejlí   namočenou   v   tuši.     
  

Čtvrtek   
Dechová   cvičení,   nácvik   správného   bráničního   dýchání,   oblast   hudební   
  

Jarní   větrné   počasí     
Pokus   s   fénem:   teplý   -   studený   vítr,   foukání   do   šátku,   ping   -   pongového   míčku.   
Foukání   ústy   do   míčku,   šátku.   Foukání   míčku   mezi   sebou.   
  

Rozumová   hra:   “Všechno   létá,   co   peří   má”   
Pohybová   hra:   Tanec   se   šátky   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Jarní   písnička:   
  

  
  

Pátek   
Rozvoj   jemné   motoriky,   pracovní   oblast,   pozorování   počasí   
  

Výroba   větrníků   z   barevného   papíru   (stříhání,   přehýbání   papíru,   práce   s   lepidlem),   z   
dopomocí   dospělého   připevnění   větrníku   na   špejli   pomocí   špendlíku.   
Větrník   můžete   připevnit   za   okno   a   děti   mohou   pozorovat   zda   venku   fouká   vítr.     
  

Postup   práce   

Na   papírovém   čtverci   si   vyznačíme   úhlopříčky   a   rohy   nastříháme   podle   obrázku.   



Papírový   větrník   

Vzniklé   cípky   označíme   číslicemi   1   až   8.   Špendlíkem   s   barevnou   skleněnou   hlavičkou   

propíchneme   pak   rohy   1,   7,   5   a   3   a   střed   čtverce.   

Papírový   větrník   

Na   špendlík   navlékneme   malý   korálek   a   zabodneme   do   připravené   tyčky.   Malá   korková   zátka   na   

špičce   špendlíku   zajistí   větrník   proti   zranění.   



Papírový   větrník   

Tip:   stejným   způsobem   můžeme   na   druhou   stranu   tyčky   připevnit   druhý   větrník.   

Papírový   větrník   

  
  
  
  
  
  
  



A   jedna   omalovánka   na   závěr:     
  

  
   

  
  

Vypracovala:   Mgr.   K.   Kobrová   


