Cvrčkové
Téma: Šťastný nový rok vinšují
nám tři králové

Období od 2.1. do 6.1.

PONDĚLÍ
Motivace: Malý/velký
Připravíme si stromeček, malý a velký dáreček. Děti se střídají a podle instrukcí vkládají
pod stromeček malý/velký dáreček. Určujeme posloupnost od nejmenšího dárečku po
největší.
Rozhovor: Co nám přinesl ježíšek?
•
•

Navštívil váš ježíšek?
Nadělil vám nějaký dáreček?

•

Jaký se ti líbil nejvíc?

Šikovné ručičky: Pod stromečkem
Připravíme si list papíru s namalovaným jehličnatým stromečkem, razítka s různými
obrázky. Děti dle libosti zdobí stromeček (tisknou razítka na stromeček). Kam patří
hvězda? Pod stromeček dokreslí dáreček, který se jim nejvíce líbil od ježíška.

Odpolední činnost – Anglické zpívánky
Naučíme se píseň We Three Kings, přidáváme pohyby k písni
We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar
Field and fountain, moor and mountain
Following yonder star
Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy perfect Light

●

Opakujeme písně z CD a přidáváme nové (Hello, Bye-bye, goodbye, Walking
walking, If you're happy…)

ÚTERÝ
Rozhovor: Šťastný nový rok.

•

Jak jsme oslavili nový rok?

•

Co je to ohňostroj?

•

Malujeme a tvoříme ohňostroj.

Šikovné ručičky: Ohňostroj
Pomůcky: čtvrtka, ruličky od toaletního papíru, různé temperové barvy podle vlastní
volby, nádoba na barvu.
Postup: Do nádoby si nalejeme zvolenou temperovou barvu. Do té namočíme nastříhanou
ruličku od toaletního papíru. Poté ruličku tiskneme na čtvrtku. Vzniknou nám vzorce
připomínající ohňostroj.

Odpolední činnost – Pohybová chvilka
Na tři krále
Na tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.
(Jdeme kolem elipsy)
Šlápy – šlápy, šlápoty,
pletou se nám pod noty.
(velké kroky, dupeme)
Ťuky, ťuky, už tu jsou
štěstí, zdraví vinšujou.
(simulujeme ťukání směrem do elipsy)

STŘEDA
Rozhovor na téma „Tři králové“
• Kdo je král?
• Kdo to jsou tři králové?
• Jak se tři králové jmenují?
• Co šli do Betléma dělat?
• Co do Betléma přinesli?
Prohlédneme si Betlém a následně
Popíšeme, co na něm vidíme.
Šikovní ručičky: Koruna

● Vytvoříme si stejnou korunu, jako mají tři králové.
Pomůcky: Šablona koruny, různé temperové barvy, štětec, lepidlo, ozdoby a různé tvary.
Postup: Papírovou korunu si vybarvíme temperovou barvou podle své volby. Barvu necháme
zaschnout. Poté si, různými ozdobami či tvary, korunu vyzdobíme.

Odpolední činnost – angličtina s rodilou mluvčí
●

S Jackem zpíváme jednoduché anglické písně s pohybem a říkáme jednoduché
rýmovačky.

●

Poté se děti učí pojmenovávat různé věci kolem sebe v angličtině (např. barvy,
zvířátka, oblečení atd.)

ČTVRTEK – Angličtina pro nejmenší s Pavlou
Angličtina se specializovanou lektorkou angličtiny pro nejmenší.
Viz. Internetové stránky.

Odpolední činnost – Zpívánky a tanečky
Píseň: My tři králové
Zazpíváme si píseň „My tři králové“ doprovázet nás budou hudební nástroje dle vlastního
výběru.

PÁTEK – Projektový den „My tři králové“
•
•

Dnes děti seznámíme stručně s legendou tří králů, ukážeme si obrázky, které se
k legendě vztahují a představíme si jednotlivé krále
Cesta do betléma: na konec třídy umístíme ježíška, pro děti připravíme
překážkovou dráhu, úkolem dětí je překonat všechny překážky a dostat se
k ježíškovi

•

Nacvičíme si píseň „My tři králové“ a doplníme jí hrou na hudební nástroje

Odpolední činnost – Dětská mensa

●
●

Povídáme si o různých druzích aut, jejich značkách a jejich barvách.
Ke každé značce auta se učíme říkanku, která nám pomůže si značku auta lépe
zapamatovat.

●

S dětmi chodíme na procházky v okolí MŠ, kde si názorně ukazujeme značky aut.

●

Viz webové stránky

