„Kdo pomohl dědečkovi s řepou“ – Pohádka O červené řepě
Co budeme dělat:
Četba a vyprávění pohádky O veliké řepě
- posloupnost děje, popletené obrázky
- obrázkové čtení
- kdo patří do naší rodiny, kteří členové jí tvoří, kdo jsou rodiče, prarodiče, jak se jmenují, kdo
je starší, mladší, nejmladší, větší, menší, nejmenší – řazení podle obrázků (přinést fotky
rodiny)
Rozvoj řečových dovedností
– rozhovor – proč se domácí zvířata chovají na vesnici a ne ve městě, rozvoj slovní zásoby –
tvoření zdrobnělin
Rozhovory s dětmi - Jak rostou rostliny – napodobení pohybem (začínáme v dřepu,
postupně si stoupáme až do výponu a vzpažení).
Co všechno potřebují rostliny, k tomu aby rostly, jaké nářadí na zahradu máme doma,
z kterého materiálu je vyrobené.
Podle obrázků poznat co to je, k čemu se používá.
Rozhovor s dětmi – jak pomáháme doma na zahradě
Podzimní práce na zahradě MŠ a jeho okolí
Pohyb a hry
Běh mezi řepami – kuželky
Běh okolo kuželek
Přeskakování
Na znamení děti skočí do kroužku
Na znamení děti sednou na míče
Přeskakování míče nebo kroužku
Na znamení dřep v kroužku, vedle
Paty, špičky, celá noha
Poskoky jednou, druhou, oběma nohama
Cvičení s lanem – přetahování v různě velkých skupinkách, cvičení s padákem, se šátky,
balančními míči
Hra – Kočku a myš
Pohyb s říkankami podle zvířat (jak se které pohybuje, rozvoj paměti)
Rytmizace básničky, rozklad slov na slabiky
ŘEPA
Řepu tahá dědeček,
za dědečkem babička.
Vnučka měří síly s pejskem,
k tomu mňouká kočička.
Myška se jim jenom směje,
za bříško se popadá,
na zem padá a s ní všichni, je jich velká hromada.
RYTÍŘI
Těšila se řepa, že zasadí ji Pepa.
Chlubila se řeřicha, že už z půdy pospíchá.
Ředkvička se zapýří „My jsme jarní rytíři!“
Co je řepa, jak vypadá, jakou má barvu, proč ji pěstujeme, je pro lidi nebo pro zvířata

- přinést z domova ukázku druhy cukrů
- rozvoj zrakového vnímání, chuti – jakou barvu a chuť má cukr
Pokus rozpouštění cukru ve vodě – kdy se rozpouští rychleji, kdy pomalu, potravinářské
barvy – co se změní chuť?? Barva??
Písničky
Šel zahradník do zahrady – spojit s pohybem
Hra na rozvoj předmatematických představ
– vytahujeme řepu – pojmy první, poslední, před, za, mezi, uprostřed…
Která zvířátka pomáhala vytáhnout řepu – práce s obrazovými kartami, třídění zvířata
domácí, lesní, ta která žijí na poli
Které písničky, básničky o zvířátkách znáte?
Běží liška
Skákal pes
Kočka leze dírou
Máme rádi zvířata
dramatizacepohádky

