S ČERTY NEJSOU ŽERTY

TÉMA: ČERTÍ HRÁTKY
CÍL: Seznámit děti s lidovými tradicemi a zvyky – Sv. Barbora, příchod čertů
jednou za rok z pekla na svět, jejich andělský doprovod a mikulášská nadílka.
Oblast hrubé motoriky: překonávání překážek, lezení, plazení, koulení míče,
házení bramborou na cíl (motivace: Barborka nadělila do punčochy, kterou se děti
dávají na okno kromě sladkostí také bramboru, protože někdy trošku zazlobily,
čertovská překážková dráha)
Oblast jemné motoriky: lepení, plošná malba - výroba čertíků a rohů, se kterými
hrajeme „Čertovskou honičku“.
Poslech a reprodukce jednoduchých textů (říkanky, básně a písně s pohybem).

Grafomotorika: vykreslení grafického listu „Čert“ rozvíjení estetického cítění,
dbáme na to, aby pohyb při kresbě vycházel z ramenního kloubu.
Motorika mluvidel: jazyková cvičení „ čertík“, upevňování hlásek B, P, M,F,V –
slabiky BU BU, BLE, BLE (zvuky čertů), motivace obrázky zvukomalebných
slov ( KAPY, PÍP, MŇAM, FŮ, BUM…), nácvik dvouslabičných slov
(PÍCHÁ, PÁLÍ, PILA, PÍPÁ, BABI, BOLÍ…), skladba jednoduchých vět (To je
dům. Mám doma nánu.)
Poslech pohádky O Čertovi a Káče – děti se učí poslouchat, zapamatovat si hlavní
postavy a děj, který společně několikrát vyprávíme. Hlavní postavy si ukazujeme
na obrázcích a nakonec si zazpíváme a zatančíme tanec Čert a Káča.
Pohybové hry: „Čertovská honička“, Na Peška“ – děti se učí přijmout roli ve hře
a dodržovat stanovená pravidla hry.
Seznamujeme se s různými stavebnicemi, učíme se vytvářet stavby (komíny,
hrady, domy), skládáme kostky na sebe i vedle sebe, učíme se správně s nimi
zacházet a také hračky po hře uklízet.

PÍSNIČKY S POHYBEM:
Čerti se ženili
Čerti se ženili, tančili, řádili
kopytem dopředu, kopytem zpět.
Píchali, bodali rohama do peřin,
peří se sypalo na celý svět.
Hopsasa, hejska, hlavou čert potřásá
a v čertím kožíšku teplo mu je,
v kožíšku na paty, čertíku rohatý,
nad hlavou peří ti poletuje.
Děti se učí udržet kruh při pohybu, napodobují pohyb podle vzoru učitelky.
Anděl
Anděl seděl na obláčku,
čáry, máry čaroval.
Vyčaroval Mikuláše,
moc se z něho radoval.
Pozor na to, milé děti,
čarování není žert,
něco se mi nepovedlo
a tak přibyl ještě čert.
Čertovský pátek:
Celý týden, který nás provázely postavy čerta, Mikuláše a anděla jsme završili
v pátek, kdy jsme všichni přišli v čertovském převleku a celé hravé dopoledne
byla Žlutá třída plná veselých čertíků.
Všechny hravé činnosti (soutěže, tanec, básničky, písničky) se dětem moc líbily
a všichni jsme si je užili. Převleky i účastníky soutěžních disciplín jsme odměnili
pochvalou a dobrůtkou.

Mikulášská nadílka
V pondělí nás navštívil Mikuláš v doprovodu krásného anděla i hodných čertů.
Protože máme ve třídě samé hodné a šikovné děti, nikoho si čerti do pekla
neodnesly a všechny děti dostaly odměnu za to, jak byly celý rok hodné.
Těšíme se zase na příští rok, jak se jako čerti vyřádíme….

