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UČÍME SE S MÁMOU A TÁTOU

INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:
TÉMA NA TENTO TÝDEN
ROZVÍJENÁ OBLAST:

PROBUDÍME PŘÍRODU
Pracujeme na zahrádce
zraková percepce+předmatematika

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE?
Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček:
Nejdříve bychom se pohodlně posadili na koberec do tureckého sedu.
Vydýchali bychom se: "Nádech pusou a výdech nosem. Jako když foukáme
bublifuk." Poté bych dětem rozdala do dlaně malá pírka a foukali bychom
do nich stejným způsobem. Po procvičení dechu bychom si udělali
oromotorická cvičení. "Děti, teď si procvičíme jazýčky, ať se nám dobře
říká básnička ". Z jazyka si uděláme "bonbon" a budeme ho v puse
převalovat ze strany na stranu a vytvářet tak ve tvářích boule. Další
cvičení budou také zaměřená na procvičení jazyka. "Teď si, děti,
představíme, že je náš jazyk štětec a my si potřebujeme vymalovat
pokoj"- špičkou jazyka "malovat" na horní patro. "Teď si vyčistíme zuby"jazykem čistit střídavě horní a spodní zuby. " Teď mi ukážete, jak máte
jazýčky dlouhé, a když se jazyk nevyplazuje, tak vy ho teď na mě na chvíli
vypláznete a ukážete mi, jak je dlouhý."
Další cvičení budou zaměřená na procvičení hlasivek. "Nyní si procvičíme
naše hlasivky, aby nám správně fungovaly, procvičíme si různé zvuky
zvířat."
Včelka: BZZZZZZZ
Had: SSSSSSSSSS
Kočička: MŇAUUUUU
Pejsek: HAF HAF HAF
"Na jaře začínáme také pracovat na zahrádkách a slyšíme, že jezdí už více
různé traktory atd. Zkusíme si některé jejich zvuky."
Traktor: BRM BRM BRM Auto: TÚ TÚ TÚ Vlak: ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
•

Poslechli a naučili bychom se básničku BŘEZEN
http://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/jarni-basnicky

Nejdříve bychom si zopakovali, co vše se děje v březnu, co všechno nám
začíná, co už můžeme dělat na zahrádce. Potom bych dětem básničku
přečetla nejprve já.
Březen je kus neposedy, (lamentovat prstem)
kde jen může, láme ledy. (rukama jako lámeme ledy)
Hleďme toho siláka! (ruku na čelo a vyhlížíme)
Slunce z mraků vyláká. (ruce nad hlavu, kmitat prsty, jako když
vylézají sluneční http://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/jarni-basnickyi

•

Pracovní list, na kterém jsou motýlci, kteří nemají dokreslené druhé
křidélko.
"Na pracovním listu vidíme motýlky, kolik jich tu je?"
"Jaké tvary mají na křidélkách?"
"Můžeš si motýlky vybarvit."

