Pohádka O dvanácti měsíčkách
(melodie písně Pec nám spadla)
Hustým lesem,
nebojte se,
vede úzká pěšina.
Chaloupka tam v lese stojí,
bydlí v ní zlá Holena.
společné hry, činnosti a aktivity
•

hádáme, kdo je Holena, do které pohádky patří, kdo další v pohádce vystupuje

•

vyhledáváme a třídíme obrázky známých pohádek – 4 pohádkové karty
z každé pohádky
„jdeme do kina“ – sledujeme pohádku Dvanáct měsíčků, ČT 1996 (interaktivní
tabule)
povídáme si o obsahu pohádky, charakterizujeme postavu – matky, Holeny,
Marušky, Měsíců, sestřičky Země, Ondráše a Janíčka
reprodukujeme pohádku podle obrázků
hrajeme sluchovou hru Matka hledá Holenu, naleznete ji na
http://www.predskolaci.cz/?s=O+dvan%C3%A1cti+m%C4%9Bs%C3%AD%C
4%8Dk%C3%A1ch
dramatizujeme pohádku (hl. postavy + vedlejší postavy – stromy v lese)
posloucháme básně o jednotlivých měsících v roce, naleznete je na
http://nartaya.blog.cz/1012/dvanact-mesicku
v odpočinkových chvilkách posloucháme jinou verzi pohádky O dvanácti
měsíčkách, porovnáváme, naleznete ji na
http://www.detskestranky.cz/clanek/961-o_dvanacti_mesickach.htm

•
•
•
•

•
•
•

JAZYKOVÉ
•
•
•
•
•
•
•

„Ztratil se kousek pohádky“ – vyprávíme část děje, který chybí
vymýšlíme „jiné verze pohádky“ – jak by to bylo, kdyby..., co by se stalo,
kdyby...
rozkládáme na slabiky jména postav z pohádky, provádíme záznam
hledáme první písmeno – rozhlédni se a najdi věc, která začíná stejnou
hláskou
seznamujeme se s názvy měsíců v roce
seznamujeme se s básní Leden, naleznete ji na
http://www.detskestranky.cz/clanek/1286-lednova_basnicka.htm
hrajeme si se symboly zimy – přiřazujeme symboly k textu básně Leden
(beranice, rukavice, tváře, oči, hrnek s čajem)

LOGICKO-MATEMATICKÉ
•
•

posloupně řadíme popletený děj pohádky (obrázky)
počítáme mužské a ženské postavy z pohádky (kromě měsíců), provádíme
záznam, porovnáváme více x méně

•
•
•
•
•
•
•

vytváříme labyrinty cest ke dvanácti měsíčkům; kudy vede dlouhá cesta; kudy
vede krátká cesta (papírové stromy, papírové lidské stopy)
individuálně zakreslujeme labyrint v pracovním listě
obkreslujeme lidské stopy podle šablony, vystřihujeme podle čáry
vystřihujeme, slepujeme stromy (prostorový model z formátu A3)
vystřihujeme sněhové vločky
malujeme pohádku O dvanácti měsíčkách (tuš, vodové barvy, formát dle volby
dítěte – A3, A4)
vyrábíme papírové maňásky dvanácti měsíců (rolováním, lepením, mačkáním,
vystřihováním)

HUDEBNÍ
•
•
•

hrajeme si s úvodním nápěvem „Hustým lese, nebojte se...“ – rytmizujeme,
měníme dynamiku i tempo
individuálně improvizujeme pohyb k nápěvu
rytmizujeme a melodizujeme postavy z pohádky, hledáme pro ně příznačné
hudební nástroje (zvukové vyjádření postavy) např.

matka – bubínek
Holena – tamburína
Maruška – malé činelky
měsíc Leden – klavír
sestřička Země – triangl apod.
TĚLESNĚ-KINESTETICKÉ
•
•
•

•

chodíme v labyrintu – Cesta ke dvanácti měsíčkům je dlouhá x krátká
cvičíme v překážkové dráze, procvičujeme různé druhy chůze – chůzi
s překračováním různě vysokých překážek, chůzi krátkými a dlouhými kroky
pohybově ztvárňujeme říkanku Chumelenice, naleznete ji na
http://www.predskolaci.cz/?p=9235 (využíváme nastříhaných sněhových
vloček)
hrajeme hru „Vycházka důvěry“, SCHMIDT, F. FREIDMAN, A. BRUNT, E.
SOLOTOFF, T. Jak řešit konflikty a lépe jim porozumět v předškolním věku, s.
36.

DRAMATICKÉ
•
•
•
•
•

s papírovými maňásky nebo s čelenkami dramatizujeme pohádku O dvanácti
měsíčkách
improvizujeme dialogy mezi postavami
hrajeme si s pantomimou „Hádej, kdo to je a co dělá?“
„strojíme se“ jako Holena, Maruška – srovnáváme
přehráváme situace

Maruška přiběhla bezradná na kraj lesa. Rozhlédla se kolem sebe... co bylo dál?
Maruška přišla na mýtinu, kde sedělo dvanáct měsíců... co bylo dál?
Maruška domů donesla fialky, ale Holena... jak to bylo dál? apod.

