PODZIM U BROUČKŮ
Podtémata:
4.9. - 15.9.2017 :
18.9. - 22.9.2017:
25.9. - 29.9.2017:

Kdo všechno přišel do školky?
Třída plná kamarádů
Ruce, ručičky

Co se učíme:
Brouček
Malý Brouček spinkal v trávě,
probudil se dneska právě.
Protáhl si ručičky, hlavičku a nožičky.
Na nohy vzal bačkůrky
a pospíchal do školky.
Tak vás tady všechny máme
a hezky se přivítáme…
Dobré ráno

SVOLÁVACÍ PÍSNIČKA
Velké kolo uděláme, všechny děti přivítáme,
kdo si s námi příjde hrát, ten bude náš kamarád.
Posadí se hodná holka, posadí se hodný kluk,
ruce dáme na kolínka a už tiše, ani muk :-)

Říkanky na písek
Poveď se mi bábovičko
Poveď se mi bábovičko,
posypu tě cukříkem.
Jestli se mi nepovedeš,
tak tě praštím kyblíkem!!
Upečeme bábovičku
Upečeme bábovičku,
pro maminku ke kafíčku.
Buch, buch, buch,
bábovičko šup.

DĚTSKÉ PÍSNIČKY
Tluče bubeníček, tluče na buben, a svolává hochy: „Hoši, pojďte ven!“
Zahrajem si na vojáky, máme flinty a bodáky, hola, hola, hej, nikdo
nemeškej!
Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina. Když
si smyslím, na ni sednu. Když si smyslím, na ni lehnu. Travička zelená, to je
moje peřina.
Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam. V
potoce se voda točí, podemele tvoje oči, holka modrooká, nesedávej tam.

POHYBOVÉ HRY
Had leze z díry, vystrkuje kníry, leze za ním hadice, má červené střevíce. Bába
se ho lekla, na kolena klekla. Nic se bábo nelekej, na kolena neklekej. Já jsem
přeci hodný had, já mám všechny děti rád! Děti prolézají pod židličkami a
jdou si sednout na svou značku.
Kohopak tu dneska máme-různými cviky jméno vyslabikujeme-poskoky,
dřepy, kývání hlavou, …

PRSTÍKOVÉ ŘÍKANKY
Ruce, ruce, ručičky , máte pěkné prstíčky, ruce, ruce, dlaně, zatlekáme na ně.
Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti, spočítám je hned, 1,2,3,4,5.

Čistíme zoubky
Jeden zoubek , druhý, třetí ,
čistí si je všechny děti .

Ruce , ručičky
To jsou prsty, to jsou dlaně
mýdlo s vodou patří na ně .
A po mýdle dobré jídlo
a po jídle zase mýdlo.

