
              
    JESLE 
          MOTÝLEK   

  
Leden



                       Máme tu další nový rok 2021 a měsíc leden. 
   Poprosíme paní Zimu, aby nám nadělila sníh a my mohli ve sněhu tvořit   
                         andílky, stavět sněhuláky a koulovat se. 

              

                         Komunitní kruh:

• Stále se učíme sami oblékat
• Povídáme si, jaké oblečení nosíme v zimě 
• Každou část oblečení se učíme  pojmenovat
• Povídáme si o zimním počasí



• Povídáme si, jak jsme prožili Vánoce, co se nám nejvíce líbilo a co nám 
nadělil Ježíšek pod stromeček. 

• Budeme si povídat o zvířátkách, která nespí a potřebují naši pomoc.
• Povídáme si, co potřebují ptáčci v zimě.

                                    Pohybové aktivity:

• Při pohybové chvilce se protahujeme a cvičíme v rytmu písniček.
• Procházíme se po okolí jesliček, do lesoparku a na hřiště, hledáme 

stopy ptáčku, pokud nám nasněží.

• V tělocvičně si
vytvoříme opičí dráhu.



Jelikož je venku zima, s dětmi se zahřejeme pomocí této říkanky:

Mrazík
Mrazík běhá po vesnici (běháme po třídě)
pozval si i metelici. (otáčíme se na místě)
Skáče, hopsá po ulici (skáčeme)
tančí tanec smetelicí. (tancujeme v kruhu)

 Sněží

Sněží, sněží, sníh kolem běží,
zima je pejskovi, srst se mu ježí.

                                  HUDEBNÍ aktivity:

A tak jsme se všichni sešli spolu po Vánocích a můžeme si zazpívat.  
         Do rytmu budeme ťukat paličkami a bubnovat na bubínek.

Tři králové

My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví, vinšujem vám. 

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
my jsme k vám přišli z daleka. 



Bude zima bude mráz

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám se já pod hrudu, tam já zimu přebudu.

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám se do javora, tam bude má komora.

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám se já do lesa, tam je moje potěcha.

             Výtvarné aktivity, grafomotorika:

• Vyrobíme si papírovou čepici a rukavice.
• Pomocí natrhaných papírku nalepených na papír vytvoříme chumelenici.
• Vyrobíme krmítko pro ptáčky.


