Prosinec

MŠ Ratolest

Rozvojový program pro děti
Poupátka
Náš domov, Vánoce
Vzdělávací obsah
Mikuláš, náš domov,
Vánoce

Obrázkové
Ryby
Světci

Slovní
Jména dětí

Ctnost
Hospodárnost
Šetřím mýdlem, vodou, papírem.
Zavírám lepidlo, modelínu.
Snažím se vypít a sníst, co dostanu, nevyžaduji si
pokažde v obchodě sladkosti.
matematické
Puntíky násobky 3
Číslice 10-100

číslice
3,4

písmeno
E, P

Pranostika
Přísloví
Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka (4.12.)
Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě...
Na sv. Tomáše nejdelší je noc naše (dříve se slavilo Bez práce nejsou koláče.
21.12.)
Příběh (porozumění a vyprávění textu, rozvoj řeči a sluchového vnímání)
Různá kolečka, Sutějev;
Voják a kůň, Ezopovy bajky;
Obrázková bible – Cesta do Betléma
Rozvoj matematických představ (předčíselné představy), prostorového vnímání
Třídění předmětů podle barvy a velikosti, Nadřazené, podřazené pojmy
Pojmy – krátký, dlouhý, úzký , široký
Orientace v prostoru- na, do, v
Psychomotorika
1. chůze po lavičce vpřed, vzad;
2. seskok z lavičky (vrabeček);
3. chůze s předmětem na hlavě (nácvik správného držení těla); chůze po čáře;
4. „jízda na saních“ - děti na lavičce, naklánění, brždění, hra na tahání saní „do kopce“;
5. hry s míčem – kutálení v sedě, podávání nad hlavou, pod nohama;
Tanečně-pohybová výchova: Hlasová stimulace – piano x forte, šeptání x křik říkanka Tiše,
tiše, ježek spí, postupný nácvik pravidel udržení tvaru kruhu v chůzi, v běhu říkanka Bublina,
písně Zajíček, Šáteček, Ovečky, taneční improvizace – opakování písně Listopad, chůze v
zástupu a střídání rolí – Stonožka;
dramatizace vánoční písně Byla Panna Maria

Výtvarný blok
Zvoneček – ozdoba (tempera, lepení)
Vánoční strom 3D
Přání

Pracovní činnost
 Pečení perníčků z těsta,
 postavička sv. Mikuláše
 ukázka hrátky se světlem – hra stínů, honička
světýlek, domečky se svíčkou paní učitelka,
 vůně – vonět ke koření, k bylinkám, citronu,
čokoládě, jablíčku, rozinkám,
 práce s modelínou – krájení kuletým nožem,
vykrajování vykrajovátky - „cukrovíčka“.

Grafomotorika:
Vodorovná čára
Plynulý pohyb- projíždění dráhyKlubíčko, miska, papírové koule, provlékání šňůrky kartonem (zavinování miminka)
Zrakové vnímání
Předmět lišící se výrazně v řadě (pracovní list, prostorové uspořádání)
zraková paměť
Hudební blok- písně, cvičení sluchu
Nácvik koled - Jak jsi krásné neviňátko, Dej Bůh štěstí tomu
domu, Pásli ovce valaši;
V půlnoční hodinu, Tedy poženem
opakování písní od počátku roku;
poslech vánočních koled (Bambini di Praga)

Poslech hudby
Ludwig van Beethoven, Sonáta
bpro klavír cis moll op. 27, č. 2
„Měsíční svit“
Tommaso Albinoni, Sinfonia in
G major, Allegro

Básničky
Rukavičky
Když se venku ochladí,
mě to vůbec nevadí.
Obléknu si rukavičky,
co jsem dostal od babičky.
Venku mě pak nezebe,
jedny mám i pro tebe.
R.Suchá
Vánoční stromeček
Stromku pojď už k nám,
já tě doma přivítám.
Překrásně tě ustrojím,
budeš zářit v pokoji.
M.Černík
Prsty
Všechny moje prsty,
schovaly se v hrsti,
spočítám je hned,
jedna, dva, tři, čtyři, pět..........M.Černík
Hvězdička
Na nebesích hvězdička vychází,
že se nám narodil Syn Boží.
Narodil se ve veliké chudobě,
neměl než dva andělíčky při sobě.
Ti andělé překrásně zpívali,

Hádanky
Vysoký pán s plnovousem
kráčí s košem velikým,
čert i anděl spolu jdou sem,
kdopak je ten třetí k nim?
(Mikuláš)
Plamínek hoří,
zeď z vosku boří.
Světýlko nespěchá,
potmě nás nenechá.
(svíčka)

to malé děťátko vítali.
Staročeská vánoční
Narodil se Ježíšek,
koupíme mu kožíšek,
hodně dlouhý chlupatý,
aby mu byl na paty.
Rozpočítadlo: Jedna, dva, tři, my jsme bratři. Který je to
mezi námi, co schoval do té slámy? Ten, ten, ten, vyhoďte
ho z kola ven.
Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
Cvičení rtů a mimického svalstva, cvičení pohyblivosti rtů: úsměv, smutek, špulení stisknutých
rtů, boční vtažení rtů do „osmičky“, Č, Š;
Procvičujeme rychlý nádech a rychlý výdech „hrajeme si s dechem“
Angličtina Slovní zásoba
příběh
písnička
téma
Calendar: names of weekdays (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday).
December.
What´s the weather like today? (sunny, cloudy, rainy, windy, snowy, foggy)
Seasons (pouze Ptáčata): spring, summer, autumn, winter
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: Buzz, buzz, buzz – příběh o holčičce, která pomůže včelce najít kytičku (dokončení
lekce)
Vocabulary: ears (uši), eyes (oči), nose (nos), mouth (ústa), buzz (bzučet), a little bee (malá
včelka), fly (letět), a ball (míč)
Numbers 1-3 (one, two, three)
Phrases: It´s my … (To je moje …). I love honey (Mám ráda med). Follow me! (Pojď za mnou)
Christmas (Vánoce) – výroba jednoduchého stromečku, písnička a taneček kolem stromečku
Bits: Tools- scissors /sizrs/ nůžky, a screwdriver /skrůdraivr/ šroubovák, a handsaw /hendsó/
ruční pilka, pliers /plairz/ kleště kombinačky, an auger /ógr/ vrták, a wood plane /wud plein/
hoblík, pincers /pinsrz/ kleště štípačky, a hammer /hemr/ kladívko, an axe /eks/ sekyrka, a
file /fail/ pilník
Story books:
Thesaurus Rex (příběh o malém dinosaurovi a jaké činnosti dělá v průběhu dne)
Další podle mého výběru z městské knihovny, ale vracíme se i k již jednou čtených knížkách
z mé knihovny
Songs, rhymes : Ears, eyes, nose and mouth, A bee on my nose, buzz, buzz, buzz
Vánoční písnička (na nápěv Here we go round the mulberry bush, upravená – v anglicky
mluvících zemích by zpívali – on Christmas day in the morning)
Here we go round the Christmas tree
On Christmas Eve in the evening
This is the way we open our presents
On a Christmas Eve in the evening

