Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky
soubor námětů č. 28 pro týden od 20. do 24. září 2021
téma: KDO JSEM A KDE ŽIJI / Moje rodina a můj domov
 dbáme na správné držení těla (máme jako korunku na hlavě a nesmí spadnout) a koordinaci rukou
při chůzi a běhu
 učíme děti orientovat se v prostoru – např. běh s vyhýbáním, cesta k danému cíli…
 procvičujeme obratnost ruky při předávání míčů různých velikostí
 rozvíjíme sluchové vnímání – hra „Co slyšíš?“
 procvičujeme grafomotoriku – „Cestičky“ (viz pracovní list č. 1)
 zpíváme písničky, např. „Holka modrooká“, „Muzikantská rodina“, „Já mám koně“, „Mámo, táto v
komoře je myš“ a další
 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – rozhovory s dětmi o své rodině, o chování k druhým, o
významu rodiny pro život jednotlivce, kdo patří do rodiny, jak nás rodina chrání, uvědomit si svoje
práva a stejná přiznávat druhým, vzájemná pomoc
 hrajeme si na rodinu, domácnost, na návštěvu...
 učíme děti znát své jméno a příjmení, adresu, jména kamarádů, jména rodičů a sourozenců
 prohlížíme fotky Petrovic, zkoušíme popsat cestu z domova do školky
 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, otáčení oblečení z rubu na líc, jeho ukládání do
přihrádky, vázání uzlu, zapínání knoflíků, samostatnost při osobní hygieně a používání WC
 upevňujeme správné držení tužky, nůžek, příboru, správné sezení na židli, udržování čistoty při
stolování, pomoc při úklidu hraček, pomoc při prostírání stolu
 určujeme polohu předmětů v prostoru i na papíře s použitím předložek a příslovcí místa, např. hrnek
je na stole, bačkora je pod stolem
 dramatizujeme pohádky „O veliké řepě“, „O Koblížkovi“, „O Budulínkovi“ a další podobné a hledáme
v nich ponaučení
 při procházce poznáváme, kde bydlíme a seznamujeme se s okolím mateřské školy
 kreslíme postavu „Moje rodina“ (obrázky rádi vystavíme ve školce)
 vedeme děti k správné výslovnosti např. básničkou „Auto jede“:
Auto jede, sláva, sláva,
táta mává, máma mává.
Auto jede, tú, tú, tú,
mámo, táto, už je tu.

Přejeme vám hodně radosti, zábavy a pěkných společných zážitků při plnění všech úkolů.
(Pracovní list číslo 1 k tomuto souboru námětů naleznete na následující stránce.)

Pracovní list č. 1

„CESTIČKY“

