PLÁN NA LEDEN
A je tu leden. Naše pravidelné keramické tvoření bude v lednu ve čtvrtek 28.1. V lednu bude hlavním
tématem zima, tradice - Tři králové, zvířátka a zimní spánek a různá skupenství vody. Ukážeme si jak vzniká
led. Budeme malovat sníh, rampouchy i sněhuláky, tančit jako sněhové vločky. Čeká nás zase naše oblíbená
dramatizace pohádky a také zimní písničky i básničky, třeba - Sněží, sněží. Sníh a zima se prostě bude
prolínat všemi našimi činnostmi - jak výtvarnými, hudebními i tělovýchovnými. Nově budeme naše plány
členit na týdny.

1. týden
Povídání o Vánocích - co děti dostaly od Ježíška, jaké byly Vánoce. S kým o Vánocích
byli - posilování řečových kompetencí. Vánoční nadílka dárků v DS - co nám ježíšek
nadělil. Opakování pravidel společného hraní, uklízení hraček…. Tři králové - povídání o
nich, poslech pohádky, písnička My tři králové, výtvarné činnosti. Posilování řečových
kompetencí, procvičování jemné motoriky. A povíme si taky, co dělají zvířátka v zimě povídání o nich, výtvarné tvoření.

2. týden
Povíme si něco o vodě, ledu a sněhu. Jak
vzniká led a sníh. Jak vznikají rampouchy a
kde je najdeme? Vytvoříme si sami své ledové
kostky. Výtvarné tvoření o sněhu a se
sněhem. A když nenapadne, nevadí - budeme
mít vlastní z mouky :-)
3. týden
Tento týden bude ve znamení sněhuláků - básničky, tvoření i písničky. Zkusíme
vyrobit i papírové sněhové koule. Taky si vyrobíme vlastní papírové rukavice, aby
nám nebyla zima.
4. týden
čeká nás naše oblíbená keramika a to ve čtvrtek 28.1. V tomhle týdnu si
zopakujeme, co jsme se všechno v Lednu naučili a dozvěděli. Nezapomínáme ani
na trénování jemné i hrubé motoriky - sebeobsluhy při všech činnostech a hlavně
při oblékání a svlékání.
Prosíme Vás, pokud to je aspoň trochu možné, dejte dětem na ven kombinézy (klidně starší,
pokud není sníh, venku je spousta bláta) - děti jsou v nich pohyblivější a zvládnou se oblékat
samy. A pokud mají rukavice, tak palčáky - ne prstové rukavice.
Děkujeme a už teď se těšíme na ten opravdový sníh!

