Téma na měsíc BŘEZEN:
Jaro se ozývá
pro děti od 1 roku do 3 let
KOMUNIKAČNÍ KRUH
Měsíc březen nám přinese začátek nového ročního období. A víte děti, jak se to období
jmenuje? JARO!
Příroda se po zimě probouzí, začínají kvést kytičky…
V tomto měsíci se zaměříme nejenom na jaro, ale budeme si povídat o našem těle, o tom, co
zdravého nám patří do bříška a zároveň si povíme, po jakém jídle by nás mohlo bříško bolet.
Protáhneme svá tělíčka, pojmenuje si části těla. A nezapomene ani na bacily, které jsou na
ručičkách, když přijdeme z procházky, na zoubkách, když sníme nezdravé jídlo.
A v neposlední řadě si řekneme pár slovíček o povolání – zaměstnání.
VÝTVARNÁ CHVILKA
Vytváříme:
- kytičky – poupátka,
- postavičky pomocí krepového papíru,
- hasiče, bagristy, pošťáky,
- společná výroba panáčka z ovoce a zeleniny.

GRAFOMOTORIKA – poupátka
Jaro ťuká na vrátka, pojď,
pozdravíme poupátka.
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LITERÁRNÍ CHVILKA
Moje tělo

Povolání

To jsou uši, to jsou oči,

Máma chodí do pradlenky

za kytičkami se točí.

a já peru pro panenky.

To je pusa, to je nos,

Můj táta zas řídí vlak,

kdo to neví, ten je kos.

já si hraju taky tak.

To jsou ruce, to jsou nožky,
zadupeme do podložky.

Pohádky
Ferda Mravenec (autor: Ondřej Sekora)
POHYBOVÁ CHVILKA
Třesk, tlesk, bouch a ratata,

(běháme po třídě, tleskáme)

bubák škrábe na vrata.

(škrábeme prstíky koberec)

Koukni z okna, nastraž ouška,

(stojíme vzpřímeně, koukáme se do dáli)

vždyť je to jen jarní bouřka.

(lehké vydechnutí – „uf“)

HUDEBNÍ CHVILKA
Bacily

Jaro dělá pokusy

Když je venku horko, prší

Jaro (jaro) je to v suchu,

nebo pálí mráz.

zima už nemůže, zima už nemůže.

Bacily už netroufnou si

Stoupá (stoupá) teplota vzduchu

na nikoho z nás.

a míza do růže a míza do růže.

Běžím doleva, běžím doprava.

