Akce za měsíc květen v 1. oddělení.
Malovali jsme přání k svátku matek a přivazovali ho ke kytičče z krepového papíru. Poté ho
žáci darovali svým maminkám. Modelovali jsme z plastelíny na téma jaro každý dle své fantazie.
Malovali jsme 4 obrázky potravin podle chutí – slaná, sladká, kyselá a hořká. Lisovali jsme bylinky
do herbáře – sedmikrásku, bez černý, heřmánek lékařský. Vyráběli jsme origamy pejska a domeček
z papíru. Malovali jsme rozkvetlou louku se včelami pomocí prstů a štětce temperovými a
prstovými barvami. Vykreslovali jsme také omalovánky s jarním motivem. Stavěli jsme z kostek
město a skládali puzzle.
Hráli jsme karetní a deskové hry, piškvorky, na babu, fotbal a vybíjenou podle pravidel.
Zpívali jsme si písničky. Tancovali jsme na disko písně. Četli jsme na pokračování:,,Čarodějné
pohádky“, ,,Človíčkova dobrodružství“, ,,O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi“, ,,Bára a Flíček
na prázdninách“ a ,,Dědečku, ještě vyprávěj“. Relaxovali jsme na koberci. Hráli jsme hru pro rozvoj
postřehu a paměti – vyměňovali jsme vždy 2 věci ve třídě a 1 žák hádal, které to byly. (zapojovali
jsme zrak a sluch, o kterém jsme si povídali)
Opakovali jsme si levou a pravou stranu pomocí obrázků – motýlků. Malovali jsme obrázek
podle předlohy a rozvíjeli tím grafomotoriku. Luštili jsme osmisměrky s názvy zvířat z pomořského
světa. Hráli jsme:,,Město, jméno, zvíře, rostlina, věc“ pro rozvoj znalostí a slovní zásoby. Hledali a
označovali jsme v obrázcích věcí, co je vyrobeno ze skla, keramiky a nebo papíru. Četli jsme si o
smyslech lidského těla, které známe a co který z nich dělá. (hmat, čich, chuť, zrak a sluch) Povídali
jsme si o tom. Prohlíželi jsme si a četli z klihy: ,,Velký atlas léčivých rostlin“. Ukazovali jsme si
bylinky, které již známe a říkali si, na co která bylina se používá. Očichávali jsme květy rostlin a
hledali bylinky na školním hřišti. Četli jsme nahlas. Malovali jsme obrázek podle čísel do 60.
Obtahovali jsme tvary na rozvoj jemné motoriky. Cvičili jsme paměť pomocí kvízových her.
Pravidelně jsme navštěvovali školní hřiště i zahradu. 20.5. se konala akce našeho 1. oddělení
–Chuťové vjemy (ochutnávání a poté hádání 11 druhů potravin se zavázanýma očima) 22.5. se
konala celodružinová akce kino – Jak vycvičit draka 3.

