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Vøková kategorie: Nejmladší

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

20 minut

45 minut

klubovna

bez omezení

minimálnø 2

neête/nepíše

KOĸÁTKO — KOĸÁTKO S|BUDÍKEM (KOĸÁTKO A|JEHO DEN)
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k įešení problémŃ, ke komunikaci, obêanská.

Konkrétní cíl:|||

Uvødomit si jednotlivé fáze dne a|êinnosti, které se pravidelnø opakují. Pįipomenout si správné

hygienické návyky.
Motivace:||| Dalším krokem k| samostatnosti je vnímání rŃzných fází dne a| provádøní êinností, které se k| nim
vážou. Tento rytmus jim pomáhá dodržovat dŃležité hygienické návyky.
Legenda:||| Když ráno zazvonil budík a|koĹátko …… se probudilo, umylo a|dalo si nøco dobrého k|snødku, vydalo
se za|svými kamarády do|školky pro zvíįátka. Tam si hráli, vyprávøli, malovali a|pak byl êas na|obød. Po|obødø se
koĹátko zase peêlivø umylo a|pak se stulilo do|klubíêka a|odpoêívalo, aby nabralo sílu na|odpolední výlet. Když se
vyspalo a|nasvaêilo, šli všichni na|výpravu do|lesa. Jé, tam to bylo zajímavé. Veêer, když se vrátilo domŃ, vyprávølo
mamince koêce, kde všude bylo, potom se najedlo, umylo a|uložilo se ke|spánku. Chvilku ještø myslelo na|to, jaký to
byl krásný den a|co všechno zažilo, a|pak už se mu zaêal zdát pøkný sen.
A|jaký máte den vy, døti?
Potįeby:||| K|tomuto metodickému listu je pracovní list S4A.
Pastelky, tikající budík (vhodný je na|baterii).
Provedení:||| Nejprve v|klubovnø ukryjte budík tak, aby o|tom døti nevødøly. Potom je poproste, aby se ztišily
a| pozornø poslouchaly. Zeptejte se døtí, jestli slyší stejnø jako vy, že v| klubovnø nøco tiká, a| jestli by vám to døti
mohly pomoci najít. Potom už døti potichu hledají v|klubovnø budík. Kdo najde, mŃže dostat drobnou odmønu napį.
v|podobø bonbonu. (Pokud mají døti zájem, mŃžete hru zopakovat.)
Popovídejte si s|døtmi o|tom, že našly hodiny, které slouží k|møįení êasu. Toto je budík, který kromø ukazování êasu
umí i|zvonit a|tím nás upozorní, že máme napįíklad ráno vstát nebo jít nøco udølat.
Poté pįevyprávøjte pįíbøh o|tom, jak probíhá den koĹátka, a|rozdejte døtem pracovní listy.
Pracovní list – Denní êinnosti
Úkoly:
1. Pospojuj denní êinnosti tak, jak se odehrává tvŃj den.
2. Kartáêku na|zuby domaluj štøtinky.
3. Vedle kartáêku na|zuby namaluj tolik êárek, kolikrát dennø si êistíš zuby.
4. Do|rámeêku namaluj hodinky nebo budík.
5. Zeptejte se døtí, zda jim na|obrázku chybí nøjaká êinnost, kterou dølají pravidelnø (napį. péêe o|zvíįátka, pomoc
s|úklidem doma…), jestli je na|obrázcích nøco, co vŃbec nedølají.
Kdo co dølá?
Posaìte se s|døtmi do|kroužku. Įeknøte, že si zahrajete hru, kde budete hádat, kdo co pįedvádí. Zaêne vedoucí oddílu
nebo instruktor. Vybere si jednu z| denních êinností a| pantomimicky ji pįedvede. Døti mají za| úkol hádat, co bylo
právø pįedvedeno. Dítø, které správnø uhodne, si vybere jinou denní êinnost a|pokraêuje v|pįedvádøní. Pokud se mu
z|nøjakého dŃvodu nechce, vybere vedoucí další dítø, které bude pokraêovat ve|hįe.
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Pįekonání.
Moje poznámky:|||
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||
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ÚkolŃ na| pracovních listech je tentokráte o| nøco více, proto døtem
aktivity radøji proložte napį. relaxaêními hrami nebo hrou Kdo co dølá?

Nadané døti, které již zvládají poêítání do|desíti, mohou místo spojovací êáry k|obrázkŃm denních êinností pįiįazovat
êíslovky.
Døti s|poruchou motoriky mluvidel nenuĹte k|vyprávøní, mohlo by docházet ze strany døtí k|posmøchu.
Moje poznámky:|||
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