ČERVEN 2022

MŠ RATOLEST

Rozvojový program pro děti
Poupátka
Pouze pro vnitřní potřebu pedagogů a rodičů MŠ
Vzdělávací obsah
Co už umím
 Opakování
Léto
 dovolená, prázdniny, aktivní odpočinek,
osobní bezpečí
 poznáváme krásy Čech

ZODPOVĚDNOST:
Péče o bezpečnost
a růst svůj i druhých, správnost svěřených
činností – druzí se na nás mohou spoléhat.
- splním daný slib
- dávám pozor při hraní, sportu, práci … aby se
mi nic nestalo, nehazarduji
- vím, kde mám svoje věci – oblečení, plyšáčka,
už se o ně umím postarat, aby se mi neztratily

Obrázkové
Slovní
Motýli II.
Slova od D
Hrady a zámky ČR II Jména a příjmení dětí

Matematické
Číslice 1000 – 100
Geometrické tvary

Číslice
Opakování
1-5

Pranostika
Když na Medarda prší, voda břehy vrší (8.6.)
O sv. Barnabáši bouřky často straší (11.6.)
Na sv. Agripinu odpočívej jenom ve stínu (23.6.)
Na Jana Křtitele skoč do vody směle (24.6.)

Přísloví
Sliby chyby
Moudřejší ustoupí
Bez práce nejsou koláče

Písmeno
C, K

Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání)
Koupající se chlapec, Nejznámější Ezopovy bajky (Když je někdo v nouzi, potřebuje nejprve pomoc,
ne poučování).
O třech prasátkách
Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání
Vnímání prostoru: daleko x blízko.
Pojem: první x poslední.
Opakování: nahoře x dole, níže x výše, předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi.
Orientace v čase: čtyři roční období, měsíce, týden
Psychomotorika
 pohyby ve zkříženém vzorci
 nácvik vyhození a chycení míče, hod na cíl míčkem
 házení míče přes čáru na druhý konec třídy
 „jízda na kole“
 stoupání na lavičku a sestupování z ní, chůze po lavičce s předmětem
 slalom mezi překážkami
Opakování oblíbených pohybových her.

Výtvarný blok
Pracovní činnost
Konvička na zalévání
 Zalévání na zahrádce
papírového slona, želvu (stříhání a skládání) a
 “Katalog CK” – vystřihujeme a lepíme
pak ještě duhu z barevných papírků - ty by si
různé obrázky k cestování z časopisů
mohli stříhat nebo trhat)
Grafomotorika, jemná motorika, hmatové vnímání
Vlnky, sluníčko s paprsky.
Opakování procvičovaných tvarů – vodorovná, svislá čára, dráha, horní a dolní oblouk, horní klička,
ovál.
Zrakové vnímání
Vyhledávání detailu na větším obrázku, doplňování do obrázku.
Odlišení obrázku v řadě lišícího se horizotální polohou, odlišení obrázku v jiné velikosti, jiného
obrázku v řadě,
Hry na procvičování zrakové paměti – zapamatování alespoň 3 předmětů, změny jejich pořadí.
Procvičování základních barev (červená, modrá, žlutá, zelená, bílá a černá).
Hudební blok- písně, cvičení sluchu
Taneček
Zpívejme si, zpívejme
Kapičky
Jaro, léto, podzim, zima
Zdravé tělo

Poslech hudby
A.Vivaldi, Čtvero ročních období, Léto,
Tempo
A.Dvořák, Slovanské tance, Series
I.,op.46, in C major, Presto

Básničky

Hádanky
Prstíky vždy výhled mají,
Když si v srpnu nebo v máji
Do blízka i do dálky
obouváme …….. (sandálky)

Činky

Já znám prima zábavu,
zvedat činky nad hlavu.
Krátím si tak dlouhou chvíli,
moje svaly přitom sílí.

R. Suchá

Příprava básniček na besídku.

Které botky k sportování
Sportovci si vždycky shání?
Pro Ondry i Denisky
jsou to přece ………… (tenisky)

Rozpočitadlo:
Veverka, čiperka, sedí v rudém kožíšku,
ráda jí jadérka z ořechů a oříšků.
Skoč, veverko, skoč, s námi se tu toč!

Hádanky Zuzany Pospíšilové

Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
Nácvik C – široký úsměv, jazyk za zuby (cvrček cvrká ccccc),
opakování špulení úst, klapání jazykem (klapot kopyt), ťukání tttt a dddd, dýchání do břicha.

Angličtina
Příběh: Very hungry caterpillar
Words: fruit – apple, orange, pear, plum, strawberry, cherry;
leaf, eg, caterpillar, butterfly

Song: I LIKE BANANAS
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
OLD MAC DONALD

