Květen – „Vůně květin“
Záměr
Rozvoj sociálního cítění
vzájemné vztahy mezi dětmi
rozvoj schopnosti dětí žít ve společnosti
ostatních lidí, přináležet k nim a vnímat
základní hodnoty v této společnosti uznávané
Hudební výchova
procvičovat schopnosti sluchu – směr, odkud
zvuk vychází
písně dialogového charakteru
nácvik písní
hudební hádanky

Výtvarná výchova
výroba přání k svátku pro maminku
modelování postavy
tématická malba
kolektivní práce dětí

Tělesná výchova
sezónní činnosti
míčové hry
zdokonalovat pohotovou reakci při startu
z různých poloh
hry s kmitajícím lanem
procvičovat samostatné zdolávání překážek
všemi způsoby
Lesní výchova

Příklady konkrétních činností

- podporovat kamarádství, chuť si pomáhat a
pocit sounáležitosti ke skupině
- čajový dýchánek – láska, demokracie,
svoboda, rozhovory s dětmi o rodině,
povzbuzování autority rodičů

- hra: „Na zvířátka“ (jedno dítě je v kruhu se
zavázanýma očima, ostatní dle pokynů
napodobují zvuky zvířat
- nácvik písně „Panenka“
- „Políbení pro maminku“, „Zvířátka“
- poznávání naučených písní dle pár
zahraných tónů

- moje rodina (postavy sedící, ležící i stojící) já, maminka, tatínek, apod.
- moje maminka; starší děti pokus o vyjádření
duševního hnutí – maminka má radost
– rozkvetlá zahrada, louka – malování,
kreslení, koláž (lepení výstřižků z časopisů,
lepení přírodnin)

- turistika - pochod na delší vzdálenost podle
věku dětí - vycházka do přírody
- „Na jelena“, „Vybíjená“
- závodivé hry ve skupinách a družstvech
- podbíhání a přeskakování lana
- opičí dráha

- hry s morseovkou, uzlováním a šiframi

Rozvíjení poznání
pozorování okolní přírody, parky, zahrady;
vnímat počasí , povětrnostní vlivy

- povídání o jejich vlivu na přírodu – užitku i
možném nebezpečí – déšť, voda, povodně,
bouřka, blesky
osvojení dovedností potřebných k vykonávání - úprava klubovny, cest kolem klubovny,
jednoduchých činností v péči o okolí a
zametání, sběr odpadků, hrabání trávy, apod.
prostředí klubovny
Rozvoj komunikace a jazykové činnosti
samostatný projev dětí na téma dětské hry a
sport na jaře
vést děti k odpovídajícímu tempu řeči,
hlasitosti i intonaci

- vyprávění dětí v rámci čajového dýchánku
- nácvik a přednes básně „Květen“

Poznámky, hry, atd.:
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