MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBEREC, Klášterní 466/4, příspěvková organizace

IČ: 72742810

UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU
Integrovaný blok ŠVP: PROBOUZÍME PŘÍRODU
Téma na tento týden: ŽIJEME TU SPOLU
Rozvíjená oblast: DÍTĚ UMÍ POZNAT, POJMENOVAT A POPSAT RŮZNÁ
POVOLÁNÍ, S NIMIŽ SE V ŽIVOTĚ SETKÁVÁ.
JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE
Přivítali bychom se básničkou : ,,Dobré ráno, dobrý den, dnes si spolu pohrajem – hádanka pro dnešní den.“
Velké auto s houkačkou, žebříkem a stříkačkou.
K ohni rychle přifičí, v něm odvážní - - - - - -.
(hasiči)
(www.portal.cs Zuzana Pospíšilová – Hádám, hádáš, hádáme – ilustrace Eva Rémišová)

1. Trénovali bychom jazýček a hlásky
- mlaskáme, vyplazujeme jazyk
- olizujeme rty kruhově jedním směrem, pak druhým směrem
- olizujeme vodorovným směrem nejprve dolní ret, potom horní ret
- na závěr uvolníme jazyk a pohybujeme jím z koutku do koutku
Procvičovali bychom rozlišování hlásky: ,,Z - Ž“
- ve zvucích: čmelák - bzzzz, bzzzz, bžžžžž,bžžžžž
- ve slabikách: zu-žu, zo-žo, zou-žou, za-ža, ze-že, zi-ži
- ve slovech s rytmizací – (vytleskáváním): záda-žádá, zadní – žádní, zašije – zažije,
zebra – žebrá, vleze – vleže.
- ve větách: V háji zakukala žežulička. Po dešti vylézají ze země žížaly. Na kostelní věži
bijí zvony. Po cestě se plazí užovka. Každá žába zatouží, umět skákat do louží.
Žofinka má žízeň.

2. Seznámili bychom se s některými povoláními hrou: „Kdo-co-čím?“

Děti se chytí za ruce, vytvoří kruh a říkají: „Do kolečka chodíme, co je v kruhu nevíme.
Zadupáme, zatleskáme, pak se na to podíváme.“
Uprostřed kruhu jsou v košíku obálky s obrázky profesí. Každé dítě si vybere jednu
obálku a položí ji před sebe. Potom obálku otevře, podívá se na obrázek, který ukáže
všem dětem a pokud zná profesi, tak ji pojmenuje. Společně si poté budeme o jednotlivých profesích povídat. Příklad – HASIČI – hasí oheň, pomáhají při povodních, vyprošťují
lidi při vážných dopravních nehodách, vyprošťují uvízlá zvířata a podobně. Co potřebují
ke své práci? Protipožární oblek a helmu, vybavené hasičské auto např. hadicemi, žebříkem, sekyrou, lany, vyprošťovacím nářadím apod.
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UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU
Zjistili bychom, kdo z dětí zná telefonní číslo, které bychom volali v případě požáru a
připomněli, že je to číslo 150.
Tak bychom postupně pokračovali i při dalších profesích – např. lékař, zdravotní sestra, učitel, kuchař, zahradník, kominík, fotograf, kadeřník, řidič městské hromadné dopravy, popelář…

Zábavné rýmované hádanky: „Doplň rým a uhodni profesi“
Dlouhý je, má čtyři kola, cestující k sobě volá.
Pak je sveze cesty kus, víš co je to? -------.

(autobus)

(řidič)

Proč za zvuku houkačky, doktor klopí zatáčky?
Život visí na nitce, nemocnému v -------.
(sanitce) (doktor – lékař)
Nejdřív těsto vyválí a pak jenom otálí.
Dívenka i chlapeček, zná kuchyňský -------.

(váleček) (kuchař)

Z kontejnerů popel, smetí, do auta v tu ránu letí.
Komu se to všechno daří? To umí jen --------.
(popeláři)
www.portal.cs Zuzana Pospíšilová – Hádám, hádáš, hádáme – ilustrace Eva Rémišová)

3. Zahráli bychom si slovně – pohybovou hru: „PATŘÍ – NEPATŘÍ “
zopakovali význam ochrany přírody.

Děti sedí v kruhu a mají před sebou zelenou a červenou kartičku.
Na otázku: „Patří do přírody stromy“? Děti odpoví : ,,PATŘÍ“ a zvednou nad hlavu
zelenou kartičku.
„Patří do přírody rozbité sklo?“ Děti odpoví: ,,NEPATŘÍ“ a zvednou nad hlavu červenou
kartičku.
,,Patří do přírody -veverka, jelen, sova, plastové lahve, zmije, pytel s odpadky, smrk, bříza, plechovky, lesní jahody, borůvky, igelitové pytle, plastové kelímky, houby, slupky od
banánu, posmrkané papírové kapesníčky, liška, šišky, rozbité hračky, hřebíky, …?“
Připomeneme si a zopakujeme, které odpadky patří do popelnice a jaké existují druhy
kontejnerů na tříděný odpad. Podle jaké barvy je rozlišujeme?

4. Při pobytu venku bychom si mohli, místo pracovního listu,
zahrát pohybovou hru: „NA KOMINÍKA“ - Děti stojí v zástupu, ve stoji roz-

kročném – nohama tvoří komín a ptají se prvního v zástupu: „Kominíku, kominíku, máš
komíny čisté?“- dítě odpoví: „Podívám se, není to tak jisté“, předkloní se a pošle do
komína míč. Děti si ho předávají mezi nohama až k poslednímu, ten přeběhne s míčem
dopředu a je prvním v zástupu jako kominík. Hra s říkankou se opakuje (lze ji hrát i ve
dvojici, trojici).

