ZAČAROVANÉ JARO
březen, duben

Povídání na téma:
-

co se děje na jaře
jarní zahrádka (bylinky, koření, kytky)
Velikonoce – svátky jara
ekologie a životní prostředí
zdraví a bezpečnost
zvířátka a jejich mláďátka
čarodějnice a kouzelníci
práce na zahrádce

Učíme se básničky:
-

jarní tématika
zaklínadla, jazykolamy
hledání ztracených rýmů
básničky o přírodě
pohádky a příběhy k tématu
určování hlásek, rytmizace
verše o čarodějnicích a kouzlech

Zpíváme si písničky:
-

lidové a jarní písničky
písničky o čarodějnicích
„Kolik je na světě moří“
zvuky kolem nás – poslech a poznávání
rytmizace, hra na tělo
hra na Orffovy nástroje
poslech cd a zpěv s doprovodem cd

Vyrábíme:
-

velikonoční výzdoba a dekorace
hadi, myši, netopýři, odpadový materiál
kouzelná zahrádka – skládání z papíru
práce s vlnou a látkami – kuřátka, ovečky
zdobení vajíček
jarní sázení, pokusy se semínky
hokusy, pokusy – míchání barev
pečení, vaření, kouzlení v kuchyni

Malujeme:
Kresba, malba, tupování, tisk, kombinované
techniky, koláže, zmizíková technika
- jarní zahrádka, stromy a keře
- čarodějnice a kouzelníci
- třídíme odpad
- malovaná knížka – leporelo, herbář
- zvířátka na dvoře – Když jsem já sloužil
- hasiči a jejich práce
Pracujeme:
- grafomotorika, úchop tužky, uvolňovací
cviky, orientace na ploše
- předmatematické dovednosti
- hledání rozdílů, skryté obrázky
- skládání puzzlí
- dokreslování obrázků
- vybarvování podle předlohy, podle pokynů
Sportujeme:
-

překonávání překážek (dráha, les)
pohybové hry tématicky zaměřené
zdravotní a motivační cvičení
dechová cvičení, gymnastika mluvidel
Čarodějnická olympiáda
kouzelnická diskotéka – rej čarodějů
taneční improvizace, zákl. krokové variace

A co ještě?
Připravujeme velikonoční tvoření s rodiči, čajový dýchánek, čarování v kuchyni (pomazánky,
saláty, pečení), jarní sázení. Chystáme se na návštěvu knihovny, ZŠ, hasičů a policie. Těšíme
se na divadlo ve školce, ale i v kině Koruna, zahrajeme si divadlo i ve školce. A největší událost
bude výprava za čarodějnicí, která má pro nás připravené úkoly, ale nebude chybět ani hledání
pokladu a velký táborák.

