Listopad – „Vítr, déšť a plískanice“
Záměr
Rozvoj sociálního cítění
rozvíjet schopnost vyjádřit citové vztahy
k druhým
rozvíjení schopnosti a dovednosti navazovat
vztah dítěte s druhými dětmi - pomáhat si
navzájem a podporovat dětská přátelství,
skupinové hry
rozvíjení psychické zdatnosti

Hudební výchova
pohybové vyjádření říkadel

sluchové rozkládání slov na slabiky,
vytleskávání slabik ve slově
procvičování chůze a běhu se změnami
hudebního doprovodu, hra na tělo, hry se
slovy a souslovími, vyjádřit např. tichý déšť,
silný liják
písně

Výtvarná výchova
tématická kresba fixem
práce s přírodninami

Příklady konkrétních činností

- čajový dýchánek – rozhovory o lásce a
přátelství, zpěv písní
- hra na seznámení – zjistit o kamarádovi, jak
se jmenuje, nejoblíbenější jídlo,
nejoblíbenější barvu a proč, koho má na světě
nejraději, jeho záliby, jakou má rád knížku,
apod.
- řešení situací formou divadla – hádka, lež,
lenost, apod.

- nácvik nových říkadel s pohybem: „Pepíku,
Pepíku, horká kaše na mlíku“, „Leze, leze po
železe“, „Ho ho, krávy jdou“
- rozdělení lidové písně na slabiky, poté
samostatný přednes písně s vytleskáváním
slabik
- klavírní improvizace – předvádění zvířat
- deklamace celých vět
- ústy, Orfovými nástroji a tleskáním vyjádřit
– bouře, řeka, moře, shluk lidí, dopravní
prostředek, apod.
- opakování všech nacvičených písní
- nové písně: „Krawinič Ido Ščupec“, „Byla
jedna lodička“

- „Zajíc v zimním pelíšku“ – kresba fixem,
vybarvení vodovými barvami
- „Ježek“ – lepení listů, dokreslení detailů
fixem
- navlékání korálů z jeřabin
- „Podzimní truhlík“ – les v truhlíku
(kolektivní práce)

Tělesná výchova
rozvíjení fyzické zdatnosti

- atletické závody (běh, skok do dálky
z místa, sprint, hod koulí,…), zapisování
výsledků do tabulky
- člunkový běh

procvičovat přeběhy k cíli na určitou
vzdálenost opakovaně
procvičovat poskoky snožmo vpravo, vlevo,
plynule za sebou i střídavě
sportovní hry pro zábavu

- skákání s hudebním doprovodem

Lesní výchova

- seznámení s morseovkou a šiframi

Rozvíjení poznání
rozhovory s dětmi o přírodě, jak se pomalu
ukládá k zimnímu spánku
rozvíjení paměti, pozornosti, představivosti

vytvářet schopnost vážit si života ve všech
jeho formách, vést děti k pochopení, že lidé
mohou prostředí nejen chránit, ale i poškodit
a zničit
osvojování jednoduchých poznatků o světě nejen naše město, ale i ostatní části celé naší
země jsou součástí světa; práce s mapou
Rozvoj komunikace a jazykové činnosti
rozvíjení komunikativních dovedností

rozvíjení samostatného slovního projevu
nácvik básně

- „Hutututu“, „Na kočku a na myš“

- jak můžeme pomáhat zvířátkům přes zimu
- sestavování rozstříhaných obrázků
- sestavování dvojic obrazců na rychlost
- hra na asociace
- rozhovory

- ukázka globusu, mapa Evropy a mapa České
republiky

- ptáci – pomocí otázek vést děti k rozhovoru
o ptácích přezimujících a stěhovavých
- každý přinese obrázek jednoho stěhovavého
ptáka a informace o něm – vytvoření nástěnky
- samostatné vyprávění své příhody
- „Listopad“

Poznámky, hry, atd.:
- foukaná
- předvádění postav
- sfouknutí svíčky poslepu
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