O ČEM SI POVÍDÁME, CO TVOŘÍME, ZPÍVÁME A
RECITUJEME V MŠ ŘEVNIČOV – „SLUNÍČKA“
LEDEN
Integrovaný blok: Na sněhu a ledu
Témata: Příroda v zimě
Zimní hry a sporty
Když kamarád stůně
Půjdu k zápisu
- Komunikativní kruh – rozhovor o přírodě, rostlinách, zvířatech,
způsobech, jak jim můžeme v zimě pomoci, pojmenujeme jednotlivé části
těla a některé orgány, jak se správně oblékat podle počasí, význam
vitamínů a jak se cítíme, když jsme nemocní
- Popis obrázku – najdi nesmysly – čtyři roční období
- Pokusy se sněhem a ledem
- Přiřazování obrázků – Co k čemu patří
- Prohlížení knih a encyklopedií o přírodě, lidském těle
- Časová posloupnost – sestavení obrázků a vyprávění děje
- Určování první a poslední hlásky, počtu slabik, skládání slov z písmen,
porovnávání počtu, geometrické tvary, zrakové rozlišování
- Beseda s PharmDr. Magdalenou Riegerovou z Lékárny„U sv.Antonína“
v Řevničově na téma vitamíny, prevence před onemocněním
- Divadlo Kolem nám zahraje pohádku O zatoulané ovečce
- Písně – Jaro, léto, podzim, zima, V zimě – doprovod na dětské hudební
nástroje, tanec
- Básně – Sněží, Sýkorka, rozpočitadlo Sněhulák
- PBV – správné oblečení na vycházku podle počasí venku, pozorování
zvěře a ptactva
- výtvarné a pracovní činnosti – ptáci v krmítku, kresba a modelování
figury
- TV – rozvoj pohybových dovedností a vytrvalosti, hod do dálky a na cíl
- PH – Hlava, ramena, kolena, palce, Vitamin honí bacila, Mráz a sluníčko

Sněží
Sněží, sněží na špičky věží,
na auta, na stromy,
na pole, na louky,
na čepice, klobouky.
Kdo si chvíli počká,
spadne na něj vločka.
Spadne na něj celý mrak,
bude z něho sněhulák.

rozpočitadlo
Sněhulák
Stál sněhulák na šišato,
kdo ho stavěl může za to.
Bum sněhulák spad,
budem počítat.
1,2,3 tys to byl,
tys ho špatně postavil.

Sýkorka
Sněží, sněží do dvorka,
Smutně lítá sýkorka.
Sýkorko má, ty máš hlad?
Přileť se k nám nasnídat.

