RANNÍ ZPRÁVA
pro děti a jejich rodiče

Školka volá
1. 9. – 4. 9. 2020
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vzájemné se poznávat, upevňovat kamarádské vztahy
znát své jméno, svoji značku, jména kamarádů
orientovat se v prostorách školy a školní zahrady; vědět, že každá hračka má svoje
místo, seznámit děti s prostředím MŠ
seznámit se s organizací dne ve škole, osvojit si režim dne v MŠ
zvládat jednoduchou sebeobsluhu s hygienické návyky
dodržovat základní pravidla bezpečnosti, základy pravidel chování ve společnosti třídy

Jazykové aktivity
-

Rozšiřování slovní zásoby – pojmenování věcí co mě obklopuje, denní potřeby
Učit se porozumět pokynům, vést ke správné výslovnosti
Učíme se básničky, povídáme si v kruhu

HV aktivity
-

dechová cvičení a jazyková a artikulační cvičení
hra na Orffovy hudební nástroje
písnička : Kamarád
Písnička na jména dětí: zapamatování jmen nových kamarádů - písnička " Půjdem všichni dokola,
dej pozor koho zavolám, málo nás, málo nás, pojď Honzíčku/Petříčku/Adélko... mezi nás"

TV aktivity
-

cvičení v tělocvičně – pohybové hry, cvičení motivované říkadly
Chůze – zastavit se a začít chodit na signál
Chůze ve dvojicích
PH : Zlatá brána, Myšičko, myš, Bublina, Hra čáp ztratil čepičku

Vv a Pč aktivity
-

Sluníčko s otiskem ruky
Skládáme puzzle – místností školky

Rozumové aktivity
-

Znát vlastní jméno a poznávat jména kamarádů ve třídě, poznávat svoji značku: Hra na Listonoše
Seznámit se s místnostmi v mateřské škole a jejich účelem
Seznamovat se s prací zaměstnanců mateřské školy

Grafomotorika
- správné držení tužky a držení těla
-

uvolňovací cviky – sluníčko, paprsky…

Mat aktivity
-

Porovnávání velikostí – co je menší, co je větší

V naší školce, však to víme, „stříška“ nad hlavou, „ťuknout“ ukazovákem o hlavu
hrajeme si, nezlobíme. ruce dělají „mlýnek“ před tělem, ruce otáčíme v zápěstí „ne-ne“
Kreslíme a malujeme, ruka opisuje kruh před tělem
Pěkné hry si zahrajeme. ruce v bok, otáčíme se do stran
Spolu se tu máme rádi, ruce obejmou tělo
vždyť jsme přece kamarádi. tleskáme

