Projekt

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Téma: Co jsi viděl, draku, když jsi létal nad polem?
Cíl: Vytvořit základní povědomí o širším přírodním prostředí
(podzim. polní plodiny)
Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. Rozvoj
komunikativních dovedností.
Poslech veršovaných textů, naučit se (1 – 2) krátké texty zpaměti,
dramatizace.
Motivace papírovým drakem (podzimní zábava dětí – pouštějí ve
větru na poli draka – bude nám vyprávět, co viděl na poli: traktor
vyorává brambory, zajíc se schovává za zelí, vrány hledají něco
k snědku, babička sklízí cibuli, myš se schovala v díře a dědeček jde
vytáhnout velikou řepu…
Děti se seznámí s polními plodinami podle obrázku i se skutečnými
plody (brambora, zelí, cibule, řepa) – ohmatají, přivoní, podívají se na
barvu, velikost, strukturu po rozkrojení, povíme si o využití (potrava
pro lidi, zvířátka, můžeme z nich tvořit postavičky, tiskat, cvičit s nimi)
Cvičení s bramborou
(proudem v kruhu za sebou, v řadě, v zástupu, na stanovištích, na
lavičce)
-

kutálení rukou, nohou, ve vzporu dřepmo
poslat bramboru vpřed, běžet za ní
poslat bramboru vzad mezi nohama a běžet za ní
obíhání kolem brambory
lezení ve vzporu dřepmo kolem brambory
skok snožmo přes bramboru
zvednutí brambory nad hlavu, položit zpět

- stoj roznožný a předáváme bramboru kamarádovi, totéž ve
vzpažení, vedle těla: vpravo, vlevo
- posíláme si bramboru koulením po lavičce
- plazíme se po lavičce přitahováním soupaž s bramborou na
zádech

STOJÍ STRAŠÁK V POLI
PTÁCI SE HO BOJÍ
CINKÁ, BRNKÁ, HRAJE,
ÚRODA NÁM ZRAJE
STRAŠÁK, TEN JI OCHRÁNÍ,
VŠECHNY PTÁČKY ODHÁNÍ.

Motorika mluvidel
- napodobování zvuků, které může strašák vydávat (trnky, brnky,
cink, cink, kšá-kšá, huš – huš) a ptáci (pípíp, frrnk)
- názvy plodin vytleskáváním rozdělíme na slabiky, dlouhá, krátká
hláska na začátku slova
Povíme si jaké nářadí potřebujeme při práci na poli (motyka,
hrábě, koš, konev, rýč…)

Grafomotorika
Vrána hopsá po poli, přeskakuje brambory.
Dokresli křídla ptákům (procvičení horního oblouku)
Dokresli drakovi zuby (svislá čára)
Vymalovánka: Podzim na poli

Dokresli drakovi mašle
Poznej draky dle geometrických tvarů
Písničky s pohybem
Šla Nanynka do zelí, Cibuláři, Kopu, kopu brambory
Říkadla s pohybem
Děti stojí proti sobě rozdělené na 2 skupiny a vedou spolu
rozhovor:
Kam poletíš, draku?
K nejvyššímu mraku.
Nebojíš se, hochu?
Kdepak, ani trochu.
Uvidíš tam ptáky?
Ti létají taky?
Ano, všichni ptáci,
Létají jak draci (všichni a rozutečou se po třídě)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na provázku visí drak (dřep, držíme draka za ocas)
Vyletěl až do oblak (do stoje, drak před tělem)
Stoupá stále výš a výš (na špičky, drak nad hlavou)
Že ho sotva uvidíš
Vítr ho zas dolů vrací (zpět do stoje)
Nezlob, draku, já mám práci (do dřepu)
Tvoření
Bramborovými tiskátky potiskáme obrys řepy
Otisk rozkrojenou bramborou a dokreslení – panáčci
bramboráčci
Cibulí překrojenou v půli potiskáme obrys draka, dotvoříme
obličej a mašle z krepového papíru (mačkáním do kuliček)
Malujeme barvami v ploše – řepa (kolektivní práce)
Vytrháváme z papíru podle obrysu – brambory v košíku
(dokreslit osnovu a útek)

Navlékáme na nit korále – nakrájené kostičky brambor
(seznámení s veršovanou pohádkou Fr. Hrubína, Princeznička na
bále)
Motivační písnička
Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak,
zvysoka se dívá na svět
strašil by a neví jak.
Rozhlíží se do všech stran
a pak spatřil hejno vran,
ale vrány se mu smály,
že je ještě malý pán.
Pohádka
„O veliké řepě“
Volné vyprávění pohádky. Děti se seznámí s osobami, které
v pohádce vystupují, obsadí pohádkové role, zahrajeme si ji
v kostýmech, děti se v rolích vystřídají. Pro srovnání a radost
z rýmů – veršovaná pohádka Fr. Hrubína, „O řepě“ a moderní
veršovaná „Ze semínka vyrostla nám“.
Děti se zábavnou formou seznámí s pohádkou, posilujeme
kamarádské chování, důležitost vzájemné pomoci, vedeme děti
k domluvě při rozdělení rolí, spoluvytváříme prostředí pohody,
posilujeme sebevědomí, sebevyjádření. Pohádku si zahrajeme i
s papírovými kornoutovými loutkami, děti si vybarví obrázek,
dokreslí postavy, řadí obrázky podle časové posloupnosti,
procvičíme si pojmy: první, poslední, před, za, hned za, hned
před, počet 1 – 6, vedeme k řečové stimulaci.
Pohybové hry
„Na kaši“ (reakce na signál)
Kaše kypí, kaše vře
Utíkejte sem ke mně!“

Hra se zpěvem
„Ušák a zelí“
Na poli jsou hlávky zelí, za každou z nich ušák sedí. Mnoho nás,
hledej nás, kterého si vyhledáš?
(Děti sedí rozptýlené po ploše herny za obručí (hlávka zelí) jako
zajíčci ušáci, jeden ušák – učitelka – v rytmu písničky „hopká“
mezi nimi. Na slova „kterého si vyhledáš“ se dotkne jednoho
z dětí a vyzve tak dalšího „ušáka“ ke hře. Geometrickou řadou
se pokračuje tak dlouho, dokud všichni ušáci nehopkají po poli.
Na slova: „Pes Huňáč cítí nás, už se střílí: pif, puf, bác!“ se
všichni ušáci utíkají schovat za svoji hlávku zelí.
„Smíchejte se, rozdělte se“
Děti jsou rozdělené na skupiny podle polních plodin (cibule,
brambory,…) Na slova „smíchejte se“, se smíchají s ostatními a
pohybují se volně v prostoru, na pokyn „rozdělte se“, se znovu
roztřídí.
Totéž si zahrajeme jako didaktickou hru: brambory, cibule,
rozsypané na kupě, děti je třídí do „komor“
Na vycházkách pozorujeme polní plodiny na zahrádkách –
malých políčkách. Ve městě najdeme obchod, kde se dají tyto
plodiny koupit. Na pole půjdeme pouštět draka.

