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Březen -Je to měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu a probuzení života, dny se prodlužují a
noci zkracují. Podle pranostiky „Březen – za kamna vlezem“ bývá počasí proměnlivé. Každý z nás
se už těší, až se oteplí, bude delší den a začne se zelenat příroda.
Téma: probouzení přírody

Žijeme spolu
Řekněme si básničku a vytleskáme si ji
Travička se zelená,
sluníčko nám svítí,
viděli jsme jelena,
kolem něho kvítí.
Hrajeme si venku,
viděli jsme srnku.
Příroda se probudila ze zimního spánku,
poupátka se rozvinula, foukej, foukej vánku.

Učíme se znát
Jemná motorika – VÝROBA SNĚŽENKY
Květ sněženky a zbytky sněhu na zemi, zvýrazníme nalepením zmuchlaných kousků papíru. Kousky
papírů dětem předem nastříhejte či natrhejte. Krepový papír je pro muchlání vhodnější – je měkčí a
dětem se lépe mačká. doporučuji sněženku předem obkreslit na čtvrtku.

Potřeby:
čtvrtka A4
temperové barvy (modrá, bílá, zelená)
kousky bílého papíru
štětce
lepidlo

Vnímáme všemi smysly
Rozvoj pozornosti:
Hra s budíkem.
Schovejte někde tikající budík a řekněte dítěti, aby jej podle tikání našly. Můžete na budíku nastavit
zvonění pro případ, že by ho nemohly najít, tak jim například za pět minut zazvoní a ulehčí hledání.
Nastavte doma všechny budíky na oběd, nebo na večer, kdyuž je čas jít spát. A budík vám daný čas
ohlasí pořádným hlukem.

Poznáváme sami sebe
Uvědomování si svého těla :

Ukážeme si prostřednictvím básničky všechny prstíky na ruce a pojmenujeme si je

Paleček a jeho kamarádi
„Mámo, usmaž koblížky!“
„Až mi dojdeš na šišky. Nemám už čím topit synku, dělej něco pro maminku.“
V lese bum, bum, bum, šiška jako dům, za ní druhá, po ní třetí z vysokého smrku letí.
Paleček je dávno v lese,¨ sám však šišku neunese.
Jde okolo školáček jménem Ukazováček.
Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne.
Zavoláme Prostředníčka:
Prostředníčku, pomoz nám.
Chlapečkovi zrudla líčka: Nadarmo se namáhám!
Zavoláme Prsteníčka Prsteníčku, tak co ty?
Chlapečkovi zrudla líčka: Šiška dělá drahoty.
Zavoláme na Malíčka: Pojď Malíčku, pomoz nám!
Malíček je chytrá hlava, kamarádům rady dává: Ty jdi sem a ty jdi tam, čekejte, až zavolám! Tak
teď! Hej rup! Už ji nesem, … Vracejí se domů lesem, máma jim dá za šišku cukrovanou koblížku

Objevujeme svět
Přivoláme si sluníčko a dokreslíme sluníčku paprsky, aby nám hezky svítilo.
Zdroj: https://www.predskolaci.cz/volani-slunicka/9857
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