Děti, děti, toto zebe, zima na mě padá z nebe
22.2.- 26.2. 2021

NAŠE TĚLO MOZEK ŘÍDÍ, OČI TY TO DOBŘE VIDÍ
Očekávané výstupy ( co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)






vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně
zformulovaných větách
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
utvořit jednoduchý rým

Vzdělávací nabídka ( co učitel dítěti nabízí)




činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků,
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie,
sdělování slyšeného druhým apod.)
komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

TV/PA – tělocvik a pohybové aktivity





Ohýbání kloubů – uvědomění si určitých částí těla
Pohybová hra – Dotkněte se země – jmenování částí těla – CD s hudbou
Svaly – čím jsou kosti pokryty? Uvědomění si svalů – cviky na bříško
Hra mozek řekl - rychlé a správné reagování na instrukce, prožití si principu fungování
mozek tělo
 Hra – hlava, hlava, ruce, ruce – rytmické odříkávání částí lidského těla s zároveň jeho
ukazování – fixování méně známých částí těla. Rozvoj myšlení a rychlého reagování
 Sestavování obrysu těla kamaráda z víček

KK- komunitní kruh
 Uvědomění si tvaru těla – popis částí lidského těla - skládačka - Rozvoj řečových schopností
a jazyka
 Smyslová hra – poslouchej a ukazuj!!!
 Co skrývá lidské tělo ? Seznámení s fungováním lidského těla a jejich orgánů – práce s
obrázky lidských orgánů – kimova hra
 Paměťová hra - vyjmenovávání orgánů a částí těla - jejich postupné opakování
 Společné prohlížení obrázku mozku a povídání o něm? Mozek třídí informace- práce s
nadřazenými a podřazenými pojmy
 Rozhovor s názornou ukázkou na téma srdce, Srdce jako vyjádření emocí

Pracovní list






Sestavení lidské postavy STD – dobble – lidské tělo. MLD – skládání kostry
Grafomotorické cvičení – nácvik horního oblouku
Lidské pexeso – rozvoj zrakového vnímání a paměti
Doplňkové aktivity pro předškoláky – tělo Bingo, dobble lidské tělo, hra s kolíčky, lidské
pexeso

VV/PV – výtvarná výchova, pracovní výchova





Kosti na dlani – kosterní soustava
Obkreslení kamaráda – tvar těla, dokreslení kostí, orgánů
model dýchacího ústrojí – jak pracují naše plíce? – práce s balónky
Mozek – práce s těstovinami – lepení

HV/JV-ČG – hudební výchova, jazyková výchova a čtenářská pregramostnost






Říkanka - Každá ručka má prstíčky– rozvoj řečových schopností a jazyk, správná
artikulace, rytmizace na tělo
Motivační pohádka „Lidské tělo“- rozbor příběhu – práce s encyklopedií. Prečtenářská
gramotnost. Rozvoj slovní zásoby, rozvoj řečových schopností a jazyk
Písnička „Naše tělo“ - rytmizace na tělo
ICT - Byl jednou jeden život – tělo
ICT - krátká názorná ukázka pumpování krve do celého těla

MG – matematická pregramotnost
 Hra s kolíčky – lidské tělo-určování počtů
 Sestavování postavy z geometrických tvarů
 Tangramy

ENV – enviromentální výchova
 Pozorování tání sněhu – diskuse na téma sníh x teplo x zima

Četba
 Kocour Mikeš

Akce
 Poslouchání tlukotu srdce stetoskopem

