Dětská mensa – doprava/auta
V měsíci září začneme společně se Žabičkami objevovat dopravu a značky aut. Ke každé
značce si doplní rým, který se naučí. Se značkou a rýmem dále pracují na procházkách –
vyhledávají auta s odpovídající dopravní značkou, říkají si u nich rýmy, fotografují se u nich a
osvojují si jejich vizuální a sluchovou podobu.
Velkou součástí projektu budou také dopravní značky, které budeme zapojovat během
procházky, či při jízdě autobusem. V tomto věku se jedná o semafor (světla), přechod pro
chodce a jiné.
Děti se učí chodit po elipse, po čáře – hadovi, koordinují oko x ruka, trénují přihrávky míčem
i kutálení míčem. Tyto činnosti provádíme denně v rámci ranní rozcvičky či odpoledního
výukového bloku.

ČÍM JEZDÍME DO ŠKOLKY?
Motivace
- úvodní báseň a následná diskuse dětí - čím jezdí do školky:
Čím jezdíme do školky,
pro kluky a pro holky?
Auto jede, sláva, sláva!
Táta mává, máma mává.
Auto jede tútútú,
táto mámo, už jsme tu.

Poznávání dopravních prostředků
- podle obrázků děti určí název dopravního prostředku
- rozdělení dopravních prostředků (Kde jezdí?)
- používání sloves (jede, letí, pluje,…)

Výroba autíčka z papíru
- pomůcky: kancelářské papíry, lepidlo, nůžky
- procvičujeme techniku skládání, pečlivost při překládání, stříhání, lepení

FORD
- zakladatel Henry Ford v USA
- vybarvi správně značku auta
- rozstříhej si značku auta na kousky a pak ji správně slož zpět jako puzzle
- naučení básničky (Ford, na střeše má dort.)
- jaké znáš jiná slova začínající na písmeno F?
- pracovní list – která značka je jiná?

Silnice ve Tvaru F jako Ford
- ke každé značce aut si vždy vyrobíme silnici podle prvního písmene značky auta.
- písmeno F jako Ford
- nácvik stříhání, lepení

Pohybová chvilka
Zdravotní cvičení
- nácvik správného dýchání
- aktivizace a zpevnění HSS (hlubokého stabilizačního systému)
- nácvik správného držení těla
- cvičení na plosku nohy
- procvičování pravá/levá ruka, pravá/levá strana
- rotace okolo své osy
- všechna cvičení budou probíhat během Dětské mensy
- některá zdravotní cvičení mohou probíhat s vyrobeným autíčkem

Básnička s pohybem
Auto jede, sláva, sláva!

(držíme volant, 2x vyskočíme)

Táta mává, máma mává.

(kluci mávají, holky mávají)

Auto jede tútútú,

(držíme volant, troubíme)

táto mámo, už jsme tu.

(2x zatleskat, 2x dupnout)

Pohybové hry
Na auta
Auta jezdí různými rychlostmi. Většina aut má 5 rychlostí a zpátečku. Učitel
vyvolává postupně čísla rychlostí – postupné rozjíždění, každé číslo má jiný pohyb.
1- rozjezd, 2- píďala, 3- panáček, 4- skoky do výšky, 5- cval stranou

Nastupovat!
Řidič (paní učitelka) postupně nabírá za sebe a vedle sebe spolujezdce (děti), které se při
nástupu musí představit, aby řidič věděl, koho poveze.

