Zprávičky z naší školičky- LEDEN 2020
MUZIKODRAMA- ESKYMÁCKÉ POHÁDKY

Tentokrát se děti podílely na dramatizaci pohádky o
Eskymácích. Hrály na nástroje za doprovodu ukulele.
Zahrály si pohybovou hru, jejíž cílem bylo posílení
prosociálních vztahů. Během pohádky také
procvičovaly postřeh a hmatové rozlišování.

BESEDA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ
Blíží se konec I. pololetí a proto jsme se sešli s rodiči dětí, které půjdou k zápisu. Rodiče
jsme seznámili s průběhem práce s dětmi, ukázali jsme jim jejich portfolia a sešity s
grafomotorikou. Představili jsme školní projekt „Úkoly tety sovy“, který je zaměřen na
přípravu předškoláků a jejich diagnostiku. Prodiskutovali jsme výsledky diagnostiky dětí
a další poznatky o pokrocích dětí. Plánujeme další setkání společně s dětmi, na kterém
si ukážeme praktickou přípravu předškoláků.
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY

Záměr: Poznat tajemství vesmíru a uvědomit si, že jsme jeho součástí. Získat základní
poznatky o sluneční soustavě a hvězdách. Učit se vnímat svět, že je rozmanitý a
různorodý.
Hlavní náplní byla četba knihy Rákosníček a hvězdy. Pohádka - Jak Rákosníček zachránil
Polárku před slunečním paprskem, která byla motivaci celého týdne.
Tělesná výchova
Probíhalo ranní cvičení s Rákosníčkem. Pohybové hry: velký třesk – děti představují
planety a volně se pohybují. Na slovo (třesk) si musí najít místo ve třídě (vesmír). Hra
na zklidnění – děti sedí volně po třídě (hvězdy na nebi) a jedno dítě pohladí druhé a
sedne si místo něho. Hra je nekonečná, jako vesmír.
Literární výchova
Četba pohádky: Jak Rákosníček zachránil Polárku před slunečním paprskem. Pracujeme
s textem během četby a hrajeme si se slovy. Odpovídáme na otázky, které nám dal
Rákosníček. Povídáme si o vesmíru, planetách, hvězdách a lidech, kteří do vesmíru létají.
Děti vypráví dle fantazie o vesmíru, jak asi vypadá.
Pracovní činnosti
Děti prohlíží časopisy a encyklopedie a získávají poznatky o celém vesmíru. Děti plní
vesmírné úkoly. Starší děti počítají a třídí vesmírné potraviny, hledají stejné hvězdy,
poznávají hmatem různé povrchy, pracují s geometrickými tvary a obtahují letadlo
jedním tahem. Mladší děti třídí barvy a pracují s čísly a množstvím 1 – 4. Děti zkouší

pokus zemské gravitace s míčkem. Experiment se svíčkou, která pozakrytí sklenicí
zhasne, protože nemá kyslík.
Výtvarná výchova
Jak asi vypadá vesmír – děti na podklad černého papíru, dle své fantazie nanáší barevné
otisky různých předmětů (vykrajovátka, houbička, korek, toaletní rulička, kartáček,
polystyren).
Pomoc Rákosníčkovi rozzářit nebe – děti na výkres nanáší modrou barvu a po zaschnutí
lepí hvězdy bílé a žluté.
JAK VYPADÁ VESMÍR

POMOZ ROZZÁŘIT NEBE

VESMÍRNÉ ÚKOLY

