KOUZELNÁ POHÁDKOVÁ ZIMA
Co trápí zvířátka v zimě
Četba a vyprávění pohádky
Jaká zvířátka v pohádce vystupují
Práce s obrazovým materiálem, encyklopedií
Napodobení- foukání -do natrhaného papíru v misce, rozfoukávání barvy, foukání do
papírové kuličky (labyrint)
rozdíl mezi větrem a vánkem
co je makovice?-obrazový materiál, co v sobě makovice ukrývá-mák-na co se používá, jaká
jídla s mákem známe
Přiřazování stejného počtu a porovnávání méně x více -využití knoflíků, korálků, šišek,
kamínků, kartičky s puntíky
Jaké barvy má zima? Co ještě má takové barvy?
Co znamená půlit? Co můžeme půlit?
Rozkrojíme jablko, chléb – názorná ukázka
Jak se zvířátka cítila-vyprávění o emocích, které jsou nám příjemné, které nepříjemné,
poznej podle výrazu kamaráda, co cítí-pantomima
hmatové hry-poznej podle hmatu – děti se zavázanýma nebo zavřenýma očima poznávají
podle hmatu předměty
Sedm mravenečků- čeho je ještě sedm? (dny v týdnu), vyjmenuj je, mohli by se mravenečci
jmenovat stejně jako dny v týdnu?
Ve které pohádce vystupují mravenečci-Polámal se mraveneček, Zlatovláska
Přiřazování obrázků podle ročních období
Jaká zvířátka mají v zimě hlad? Jak jim můžeme pomoci?
Jak poznáš, že máš hlad? Co uděláš?
Příjemné a nepříjemné pocity(hlad, zima, radost, teplo..)
Předvádění zvuků zvířátek-jazykové cvičení
Co je to hmyz (drobní živočichové, kteří mají 6 nohou), kde žije hmyz, jaký ještě znáš hmyz?
Třídění zvířat podle počtu nohou, podle toho, kde žijí
(ptáci, savci, hmyz, pavouci, lesní zvířata, hospodářská zvířata…)
PH „Najdi komára“ – podle sluchu najdi kde je komár-dítě má zavázané nebo zavřené oči a
druhé dítě, může jich být i několik napodobují bručení komára
Napodobení zvuku komára -bzzz, bzzz- PH „Pozor komár“- honička, několik dětí jsou komáři
a mají „štípnout“ dítě, které se prochází v lese
Poslech a cvičení podle písničky „Mravenčí ukolébavka“ -Uhlíř, Svěrák
Poslech a cvičení podle písničky: Míša Růžičková – Broučci
Poslech a cvičení podle písničky: Míša Růžičková – Myši
Poslech a cvičení podle písničky:Míša Růžičková - Jaro, léto, podzim, zima
Kreslení a vybarvování obrázků s broučky, můrami, myškou komárem
Stavba krmítka, krmení ptáčků v zimě
Hmatová hra-pytlíčky naplněné kukuřicí, hrachem, čočkou, rýží, pšenicí..) + přiřazování
k obrázkům nebo přímo k semínkům + kde je více x méně
PL : bludiště v mraveništi, smysly, grafomotorika

