Březen

MŠ Ratolest

Rozvojový program pro děti
Poupátka
Vzdělávací obsah
Jaro.
Jaro všude kolem nás - jarní květiny a stromy,
jaro v trávě.
Velikonoce.
Náboženský a lidový význam. Lidové tradice.

Ctnost
Poslušnost: poslechnu
- když společně něco děláme;
- když si mám přestat hrát;
- když dělám něco, co se ukáže být druhému
nepříjemné.

Obrázkové

Slovní

matematické

Ptáci
Pracovní nástroje

Slova od J
Jména a příjmení dětí

Puntíky násobky 5
Číslice 20 - 11

Pranostika
Na sv. Bedřicha, slunko teplem zadýchá (6.3)
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát
ještě nesundává.

číslice

písmen
o
Opakování číslic U, T
1 až 4

Přísloví
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Nedráždi hada bosou nohou.

Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání)
Chlapec a lískové oříšky, Nejkrásnější Ezopovy bajky
Krtek a zajíček, Z. Miler
Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání
Prohloubení témat předchozího měsíce:
Pojem hodně x málo, určování množství do 2, vytváření dvojic.
Třídění předmětů podle druhu
Dále: Pojem prázdný x plný; pojem stejně.
Psychomotorika
1.slalom mezi překážkami - po čtyřech, v chůzi;
2.chůze po stopách se správnou polohou při došlapu;
3.větrné mlýny (točení na zadečku – posilování břišních svalů);
4.skoky obounož, z obruče, do obruče, popř. pokus o skok do dálky, střídavé přeskakování čáry z
jedné strany na druhou ;
5.chůze – pochod, střídání rukou, tleskání do stehen;
6.kutálení míčku v kleče na jedné noze;
7.protahování – rostlinka roste;
8.pohybové hry – Včelka (běh v prostoru mezi překážkami za vedoucím dítětem, orientace v
prostoru), Motýli, čápi a žáby (běh se zastavením na signál, reakce na slovní pokyn, zvukový
nebo optický signál);
Tanečně pohybová výchova:
● první polovina měsíce – písně: Studénka zmrzlá – dialog dvou skupin, rozlišení molové
(smutné) a veselé části písně; Zima – vyjádření charakteru zimního děje a radovánek
pohybem při zpěvu písně; Chudí lidé, Krtek - pohybové a rytmické ztvárnění obsahu

●

písní.
druhá polovina měsíce – tanečky: Hřej sluníčko, hřej, Přišlo jaro do vsi; písně: Koledníci,
Mazanec - tématika velikonočního koledování, pohybové znázornění velikonoční
pochůzky po vsi.

Výtvarný blok
Sněženky ve sněhu - tupování
Motýl - tempery

Pracovní činnost
● pozorování semen, která jsme dali naklíčit na
vatu (hrách, čočka, obilí …),
 housenka z ruliček
 kuřátko – zápich do květináče
 beránek z vaty
 předvelikonoční pečení
 poznávání vybraných jarních kytiček na
obrázcích i v přírodě.
 Jak roste strom od semínka

Grafomotorika:
Dráha s většími záhyby, s více záhyby, horní, dolní oblouk.
Zrakové vnímání
Hry na přiřazování shodných barev, ukazování vyžádaných barev;
odlišení obrázku v řadě podle jiné velikosti.
Hudební blok- písně, cvičení sluchu
Pásla ovečky
Hody, hody
Hřej sluníčko, hřej
Kvočna

Poslech hudby
Domenico Cimarosa, Koncert pro
hoboj a orch.in C minor, Allegro;
Ludwig van Beethoven, Symfonie č.5
c moll „Osudová“, Allegro con brio

Básničky
Konipásek
Stěžuje si konipásek, že mu prší na ocásek.
Proč sis nevzal, holenku, proti dešti pláštěnku?
L. Dvořáková
Z malinkého semínka, které v zimě spí,
roste, roste rostlinka.Když se probudí, protáhne se,
protřepá, vykukuje do světa. Povystrčí hlavičku,
leze z hlíny ven, ukáže se sluníčku, "přeji dobrý den."
www.rvp.cz – jarní básničky
Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem,
všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá.
První roste sněženka, malá bílá květinka.
Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček.
Fialinka voňavá, hezkou vůni rozdává.
Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata.
www.rvp.cz – jarní básničky
Tráva už se zelená, tají zbytky sněhu,
brouk si maže kolena, jde se cvičit v běhu.

J. Balík

Hádanky
Trochu voda, trochu zem,
volá na tě : Nechoď sem ! (bláto)
Z květu na květ létá,
pozná krásy světa.
Na medovou hádanku,
nasbírala do džbánku. (včela)
Rozpočítadlo:
Jeden, dva, tři, čtyři, pět,
všude kolem samý květ.
Chrpa nebo čekanka, prvosenka,
konvalinka,
kdopak tady dneska spinká?

Koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko, přišel jsem si pro
červený vajíčko. Pro vajíčko červený, pro koláček bílý,
jakpak je vám ten koledníček milý?
Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
Pohyblivost čelisti: předsazení spodní čelisti, předsazení horní čelisti,
hromadění vzduchu v plicích a jeho postupné vypouštění, nácvik pomalého nádechu a
pomalého výdechu spojeného s přerušováním výdechového proudu rukou (dlaní).
Angličti Slovní zásoba
na
téma
Calendar:

příběh

písničky

•Names

of days (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) – put the
day cards in order (seřaď názvy dnů), put the letters in order (seřaď písmenka ve slově)
•Names

of 12 months (January, February, March, April, May, June, July, August, September,
October, November, December
•What´s

the weather like today? (sunny, cloudy, rainy, windy, snowy, foggy)

•Seasons:

spring, summer, autumn, winter – Pelmanism (pexeso) – Which season?

Classroom language: Hello! Bye, bye! Everyone, listen to me! Sit down, stand up, sit on the
bench/chair, come here, make a circle, hold hands, pick a card, listen to the story
Topic: Story 5 – Five Little Green Frogs (dokončení – lekce 5-8, obsah - viz plán na únor)
Easter (Velikonoce)
Vocabulary, phrases (slovíčka, fráze): chick (kuře), egg (vejce), bring (přines), run (utíkej),
Easter bunny (velikonoční zajíček), Happy Easter! (Veselé Velikonoce!) This is a … (toto je …), fat
(tlustý), ears (uši), hands (ruce), little (malý)
Songs: Chick, chick, chick. Chick, chick, chick. Bring a little egg for me, me, me.
The Easter bunny is fat, fat, fat. His soft little hands go pat, pat, pat. His soft little ears go flop,
flop, flop. And when he runs, he goes hop, hop, hop.
Bits: Actions (pohybové aktivity) – do poloviny března. Stretching (protahování), reaching
(vytahování se vysoko), bending (předklon), gliding (klouzání), flying (létání), extending
(natahování se), crawling (lezení po 4), sleeping (spaní), springing (vyskakování), skipping
(skákání přes švihadlo) – inspirováno knížkou Thesaurus Rex o pohybových aktivitách malého
dinosaura.
Playground equipment – asi od poloviny března

