
VÝUKA PRO TŘÍDU MEDVÍDCI (8.3. - 12.3. 2021)
 
Téma: PROBOUZENÍ

Podtéma: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Týden: 8 3. – 12.3. 2021

 Očekávané výstupy (to, co chceme, aby se dět  aačily, procvičily, rozvíjely).

 Rozvoj hrabé a jem é motoriky
 Rozvoj slov í zásoby a koma ikač ích doved ost
 Rozvoj pamět
 Rozvoj hadeb ích doved ost, rytmizace
 Rozvoj jem é motoriky, grafomotoriky
 Rozvoj koordi ace oko x raka (obkreslová í, stříhá í,  avléká í)
 Rozvoj ko ce trace pozor ost
 Rozvoj slachového v ímá
 Rozvoj porozamě í pojmů, slov í zásoba aktv í i pasiv í
 Rozvoj e viro me tál í výchovy – smyslové v ímá í, pozorová í
 Rozvoj poz ává í a pojme ová í barev
 Rozvíje í dechové eko omie
 Rozvoj matematcké představy
 Příprava a úklid pracov ího místa

 (slachové v ímá í, hmat, čich, zrak, koma ikač í doved ost, paměť, rozvíje í slov í
zásoby, pojmy, pozorová í, poz ává í a pojme ová í barev)



ŘÍKANKA S     POHYBEM   

(hrabá motorika, rytmizace, paměť)

 SLUNCE

Vyšlo sla ce zasvítlo, (chůze)

 a  ebi se zatočilo (race v bok, otáče í)

každá malá kytčka (podřepy)

radost má ze sla íčka (race v bok, otáče í)

Ke sla ci se  aklá í (úklo y stra oa ve vzpaže í)

listy z hlí y vyhá í (podřep, stoj do vzpaže ím).

PÍSNIČKA 
(hadeb í doved ost, dechová cviče í)

  ZLATÁ BRÁNA

Zlatá brá a otevře á,

zlatým klíčem podepře á,

kdo do  í vejde, 

toma hlava sejde,

Ať je to te   ebo te ,

Praštme ho koštětem.



MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY



GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ 

(rozvoj  správ ého  drže í  psacího   áči í,  správ ý  přítlak,   evytáčet  zápěst,
koordi ace oko x raka, ko ce trace pozor ost)



Jarní tvoření
(fa tazie, tvořivost, koordi ace oko x raka, práce s  ůžkami, stříhá í dle li ie, provléká í 
 a   provázek, příprava a úklid pracov ího místa)

Pomůcky:
 Kolečko  a obkresle í (7 růz ých velikost)
 Nůžky
 Žlatá čtvrtka
 Žlaté brčko
 Žlatý korálek
 Provázek
 Jehla 

Postup:

 Obkreslíme a vystřih eme kolečka, seřadíme kolečka od  ejvětšího po  ejme ší
 Uprostřed každého kolečka propích eme dírka
 Mami ka, tat ek… akreslí obrys sla íčka s paprsky – vystřih eme
 Brčko  astříháme  a krátké koasky
 Střídavě  avlékáme kolečko, brčko (od  ejvětšího po  ejme ší)
 Zavěsíme do vystřiže ého tvara sla íčka

Podívej jak si šikov á/ý. Můžeš si sla íčko zavěsit třeba do pokojíčka.

Až vše doko číš,  ezapomeň si vše po sobě aklidit.



LOGOPEDICKÁ CHVILKA + GRAFOMOTORIKA

Mami ka, tat ek….. t bade číst říka ka a ty podle toho  akresli velké sla íčko.

 Namalaj kolečko,

Tak začí á sla íčko.

Jed o očko, vedle drahé,

Na celý svět koakat bade.

Pasi ka je miska malá,

Směje se a zpívá traláá.

Čarka ke kraha  amalaj,

Paprsek tak vytvaraj.

Přidám čárky dokola,

Sla íčko  a  ás volá.

Vyskoč ze židličky a pěkně se protáhni.

Sla ce  a vše dosáh e, (postav se)

Když paprsky  atáh e. ( atáh i race co  ejvýš, postav se  a špičky)

Když sla íčko pěk ě svít, (otáčej se dokola)

Všade roste pl o kvít. (adělej saký ka z račiček, otáčej se)



Environmentální výchova
(slachové v ímá í, hmat, čich, zrak, koma ikač í doved ost, paměť, rozvíje í slov í
zásoby, pojmy, pozorová í, poz ává í a pojme ová í barev)

Zima  ám sla íčko  až  pomala  vyhá í  a  svými  dloahými  teplými  paprsky  všech o
ohřívá. Celá příroda se začí á proboazet k  ovéma života. Ptáčci zpívají, travička se
začí á zele at, začí ají  kvést prv í jar í kytčky,  a větvích stromů raší pape y, ze
kterých později vyrostoa lístečky či květy. 

Při procházce ve ka se kolem sebe bedlivě rozhlížej a příroda pozoraj. Dokážeš říct co
všech o vidíš? Jestli  a o, vyprávěj  o všem mami ce, tat kovi,  bráškovi,  sestřičce,
babičce, dědovi. Užijte si společ é chvilky.

 Když zavřeš oči, co slyšíš?
 Vidíš ptáčka?
 Je  ahoře  ebo dole?
 Je malý  ebo velký?
 Jakoa barva má tráva?
 Jakoa jar í kytčka z áš?
 Jaké barvy mají kytčky?
 Jakoa barva má hlí a?
 Dotk i se hlí y. Je teplá  ebo stade á?
 Když se  adech eš  osem, co cítš?
 Kde v přírodě to máš  ejraději?
 Vidíš strom  ebo keř?
 Je vysoký  ebo  ízký?

Zkas vyprávět, co všech o jsi  a procházce viděl. Můžeš si  akreslit i obrázek.


