TÉMA: Každý má své povolání!
PONDĚLÍ 19.4.
Cíl: poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření
Výstup: pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
Na úvod si řekneme, jaký máme den v týdnu, měsíc, roční období, datum a rok.
Jaké známe povolání?
•

Popovídejte si o různých povolání, nejprve, které zná dítě, a poté doplňte vy.

•

Podívejte se na obrázky a zkuste povolání poznat a popsat.

Báseň - ,,Každý má své povolání“
Každý má své povolání,
práci, čili zaměstnání.
Jeden třeba dobře vaří,
jinému se v hudbě daří.

Další dobře sportuje,
jiný moři holduje.
Jeden učí malé děti,

jiný zase mete smetí.
Někdo třeba lidi léčí,
Další umí spoustu řečí.
Kdo je řidič, pilot, strojvedoucí?
•

Popovídejte si, jaké dopravní prostředky řídí a kde tyto prostředky najdeme.

•

Co kromě lidí, může ještě řidič vozit a rozvážet?

•

Motorika jazyka a rtů: zvuk motoru: jeden traktor jede – t t t t, druhý traktor jede – d
d d d, oba jedou naproti sobě – td td td td, jede, jede mašinka – š š š š, mašinka
přijíždí do stanice – hů hů hů

Píseň - ,,Jede, jede poštovský paňáček“
https://www.youtube.com/watch?v=_CaGFMlwpsU
Pohybová činnost


Zkoušíme létat jako letadlo, řídit auto nebo autobus a s celou rodinou můžeme jezdit
jako mašinka. Můžeme jezdit pomalu, rychle, popředu, pozadu, po špičkách, po patách
atd. Kdo zná, může si zazpívat písničku: ,,Jede jede mašinka“ nebo přidávám odkaz na
písničku: ,,Vláček motoráček“ https://www.youtube.com/watch?v=iNWzyEUKPhc

Výtvarná činnost - ,,Semafor“


Rodiče na čtvrtku nebo papír A4 udělají pod sebe kruhy (jako na semaforu). Dítě určí
barvy a poté pastelkami, fixami, temperami nebo vodovkami vybarví jednotlivé kruhy.
Pokud máte barevné papíry, můžete je natrhat na malé kousky a podle barev do kruhů
nalepit. Zbytek čtvrtky nebo papíru můžete lehce vybarvit černou barvou nebo polepit
natrhaným černým papírem.

ÚTERÝ 20.4.
Cíl: rozvoj koordinace pohybů
Výstup: zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými
nástroji, náčiním
Určete si den v týdnu, měsíc, roční období, datum a rok.

Co dělá moje maminka a tatínek?


Popovídejte si s dětmi o tom, co děláte za zaměstnání.

Báseň - ,,Každý má své povolání“
Kdo je to švadlena?


Řekněte si s dětmi, kdo je to švadlena a v čem spočívá její práce.



Co všechno švadlena šije?



Zkuste dát dohromady co nejvíce druhů oblečení a postupně je vytleskat.

Procvičování jemné motoriky:


Ať si děti zkusí zapínat a rozepínat knoflíky (malé, velké) a zavazovat tkaničky.

STŘEDA 21.4.
Cíl: seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému
Výstup: překonat stud, komunikovat vhodným způsobem, respektovat druhého
Určete si den v týdnu, měsíc, roční období, datum a rok.
Čím budu?


Zeptejte se dětí, co by jednou chtěli dělat za povolání a proč.

Kdo je prodavač?


Dejte s dětmi dohromady, co všechno nám může prodavač prodat.



Modelová situace - ,,V obchodě“ : Jak to probíhá v obchodě? Zkuste si zahrát na
obchod. Rozdělte si role (prodavač a nakupující) a několikrát prostřídejte. Dítě by se
mělo naučit pozdravit, poděkovat a zvládnout situaci při nákupu.

Výtvarná činnost


Nakreslete své vysněné povolání. Můžete použít pastelky, fixy, voskovky, vodovky
nebo tempery.

ČTVRTEK 22.4.
Cíl: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
Výstup: vyjadřovat smysluplně samostatné myšlenky

Určete si den v týdnu, měsíc, roční období, datum a rok. Můžete si vyjmenovat i zbylé
dny, měsíce a období a spočítat je.
Kdo je kuchař, cukrář a pekař?


Vyjmenujte si typické znaky všech povolání.



Jaký je rozdíl mezi kuchařem, cukrářem a pekařem?



Jaké jídlo mám nejraději a proč?

Říkadlo: Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.
Píseň: ,,Pekla vdolky“ - (7) Pekla vdolky - YouTube
Pohybová činnost – Cviky:


Vsedě na patách dlaněmi ,,hladíme“ stehna – válíme těsto



Mačkání – hněteme těsto



Spojit prsty ve špetku – uštipujeme těsto



Postupně spojovat jednotlivé prsty s palcem – ulepené ruce od těsta



Sypat na těsto mák.

Výtvarná činnost – zamíchejte jídlo v hrnci (viz. obrázek)

PÁTEK 23.4.
Cíl: rozvoj tvořivého myšlení
Výstup: vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech
Určete si den v týdnu, měsíc, roční období, datum a rok.
Zopakujte si báseň ,,Každý má své povolání“ a píseň ,,Jede jede poštovský paňáček“.

Hádanky
Podle módní novoty, šije kabát kalhoty…Ještě poutko pro věšák a z táty bude fešák.
(švadlena)
Z cukru vajec, mouky hladké, vykouzlí dobroty sladké. A za další hodinu, vyčaruje zmrzlinu.
(cukrář)
Za volantem sedí, na dálnici hledí. Pomeranče a fíky, dováží nám z Afriky. (řidič)
Pozor děti letí ptáček. Jev tom ale malý háček. Řekni sýr a usmívej se. Tu máš foto, podívej
se. (fotograf)
V každé škole hospodaří, peče, smaží, dětem vaří. Však si vzala na starosti, aby bylo jídla
dosti. (kuchařka)
Pohybová činnost - ,,Fotograf“: Dítě chodí nebo běhá dokola za doprovodu hudby. Když
hudbu vypneme, dítě znehybní (fotka).
Výtvarná činnost – Napíšeme si na papír několikrát své jméno a pak ho zkusíme pomocí
modelíny vymodelovat. Hotové jméno můžeme jako cukráři i různě nazdobit.
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