CO JSME DĚLALI V ŘÍJNU VE TŘÍDĚ ŠTÍSTEK
V měsíci říjnu jsme se věnovali tématu „Skřítkové poznávají podzim“
S dětmi jsme si povídali o podzimních radovánkách, kdo pouští draka, jak se vyrábí. Učily se
pracovat se širokou barevnou paletou.
Rozšiřovaly si poznatky o podzimní přírodě, podzimním počasí, seznámily se se znaky počasí.
Poznávaly houby, byly poučeny, že ne všechny houby jsou jedlé a že ty jedovaté neničíme.
Sbírali jsme rozmanitý přírodní materiál a při práci s ním děti rozvíjely nenásilnou formou
koordinaci zraku a rukou.
Objevovali jsme zajímavosti naší vesnice, určovali rozdíl mezi vesnicí a městem. Děti si
uvědomovaly, zda bydlí na vesnici či ve městě a zda znají svou adresu.
Ověřte si doma, zda si děti pamatují písničky a básničky, které se v říjmu učily:
Písničky NENÍ DRAK JAKO DRAK
Tenhle dráček papíráček létá nebem do zatáček,
létá s větrem o závod a dětem to přijde vhod.
Vedle něj se vznáší jiný, ten však není papírový,
z pohádky z nám přiletěl, princeznu by sežrat chtěl.
Nebojte se, že to spletu, řeknu jenom jednu větu:
„Věřte tomu, je to tak, není dráček jako drak!“
JEŽEK
Ježek leze ze křoví, copak hledá, kdo to ví?
Jab´ka? Omyl veliký! Raději má červíky.
V LESE
V lese je krásně, jehličí voní, příroda prosí: nebuďte sloni.
My sloni nejsme, půjdeme tiše, co les nám dává, chcem vidět i slyšet.
Kdo v lese žije a co v něm roste, chovejme se jak zdvořilí hosté.
Příště až půjdem do těch míst zase, zažijem pohodu v pestré té kráse.
BásničkyPODZIM
Zalezli broučci do kapradí a spí už ve své postýlce.
Jen jeden ještě trávou pádí v strakaté noční košilce.
Zima mu fouká na kolínka, v dešti se může utopit.
Kampak tak běží?? Pro polínka! Aby si mohl zatopit.
Hle, teď už také kamarádi malému běží na pomoc.
Brzy jde dým až nad kapradí a někdo tam šeptá: „dobrou noc...“
DOMOV
Za lesem je kopeček, na něm stojí domeček.
U domečku zahrádka, na ní žijí zvířátka.

V domečku já domov mám, nežiju tam ale sám.
Lidí je tam jako smetí: máma s tátou, plno dětí,
bráškové a sestřičky, taky obě babičky.
Dědové tam taky jsou, občas na nás hudrujou.
Je nám tam všem hodně prima, ať je léto, nebo zima.
Občas přijdou kamarádi, máme se tam všichni rádi.
Co je třeba s dětmi procvičovat:
 samostatnost v oblékání – dejte dětem dostatek času, nespěchejte na ně a neoblékejte
je vy! ¨
 správné držení příboru, krájení masa – děti nekrmte, jsou potom bezradné a stydí se
 procvičování pravolevé orientace dělá stále problémy
 samostatnost v sebeobsluze – na WC ( spláchnout a umýt si ruce!)
 správná technika smrkání – neroztírat nudli po obličeji, ale SMRKAT
Povídejte si s dětmi, věnujte určitý čas denně pouze sobě a jemu, rozvíjejte slovní zásobu,
dbejte na správné vyslovování a utužujte krásný a jedinečný vztah dítě a já :-)

