Téma: Mikuláš přišel s čertem na koláč
- Seznámení se zvyky a obyčeji u nás - vyprávění, prohlížení knížek, pozorování
výzdoby ve městě
- Učit děti spoluvytvářet prostředí pohody, vylepšovat prostředí kolem nás,
připravovat s dětmi oslavy svátků - zdobení stromečku, adventní kalendář
- Zapamatovat si krátké říkanky, básničky, umět je reprodukovat:
Mikuláši, Mikuláši,
sníh se na tvé vousy snáší,
bílé vousy, bílý plášť,
copak pro nás máš?
- Umět zpívat samostatně i ve skupině - Mik, Miku, Mikuláš; Mikuláš ztratil plášť
- Využívat rozmanitosti různých materiálů, rozvíjení jemné motoriky, představivosti
a fantazie (Mikuláš, čert, anděl – malování, dokreslování detailů, lepení např.
vousů - z vaty, výroba dárečků, přáníček)
- Upevňovat správnou techniku stříhání, lepení (práce s barevným papírem lepení řetězů, stříhání vloček..)
- Poznávání číselné řady 1-5 (počítání čertovských uhlíků, svíček na adventním
věnci…)
GRAFOMOTORIKA:
- Horní a dolní oblouk velký
- Překřížené čáry

LOGOPEDIE:
- Dechová cvičení (nádech, prodlužování výdechu, foukání do pingpongového
míčku..)
- Hlásky C Č (nic, víc, pec, cín, cíl, copy, cucat, čočka, čistit, čuchat, čiči…)
Cínoví vojáci, co máte na práci?
Cupete, cupy cup, do krabice hup!
Čáp k močálu letí, s čápem čapí děti.
U močálu čapí teta, na čápata čeká léta.
CVIČENÍ:
- Učit děti koulet míč v daném směru (hry s míčem, koulení míče ve dvojicích,
chytání míče koulejícího se po šikmé ploše)

Téma: Ježíšku, co nám neseš v košíčku?

- Přiblížit dětem atmosféru Vánoc - tradice, zvyky - povídání, návštěva výstavy
betlémů, pozorování vánoční výzdoby ve městě, vánoční strom na náměstí…
- Při slavnostní atmosféře upevňovat přátelské vztahy mezi dětmi
- Umět udělat radost jednotlivým členům rodiny, při výrobě dárků uplatnit různé
techniky - vyrábění přáníček, dárečků
- Využívat rozmanitost různých výtvarných materiálů - výroba svícnů z jablíček
(párátka, rozinky, gumové bonbóny, stužky, hřebíček..)
- Vést děti ke správnému používání jednoduchých pracovních nástrojů - pečení
cukroví - vykrajování z těsta
- Upevňovat a rozšiřovat repertoár básní a písní - vánoční koledy - Štědrý večer,
Jak jsi krásné neviňátko, Stojí vrba….
GRAFOMOTORIKA
- Obdélníky, čtverce
PROCVIČOVÁNÍ SLOV NA HLÁSKY C, Č
- Např.: cvak, cvik, tác, cihla, čiči, kočička, klíč, čočka
- „Co začíná na CČ“
- Říkanka: Byl jeden švec, měl divnou věc:
velikou pec, na peci klec.
V té kleci slepici, sypal jí pšenici.
Každý den z klece vypadlo vejce.
Naše bílá kočka čilá
na stoličku vyskočila.
Pak si očka vyčistila,
aby byla celá bílá.
Černá čichá pod pokličku,
očichává, co je v mlíčku.
Uskočila poklička,
kočka spadla do mlíčka.
CVIČENÍ
- podporovat u dětí přirozené hry na sněhu, koulování, hod na cíl (popřípadě
míčkem, papírovou koulí - když není sníh), bobování, klouzání

