Zima je tu!
Charakteristické znaky zimy, počasí – změny vývoj a proměny počasí.
Jak se oblékat, a chovat venku. Dávat pozor na úrazy. Zimní radovánky a zimní sporty.

❖ Artikulační a rytmická cvičení mluvidel –správné břišní dýchání, dechové cvičení
LYŽAŘ – pomalý výdech juhůůůůůů
KLOUZAČKA uiíííí
ZAHŘÍVÁNÍ RUKOU – usměrňování výdechového proudu
❖ Dechová cvičení
ROZMRAZOVÁNÍ OKÝNKA
FOUKÁNÍ TEPLÉHO VZDUCHU NA RUCE
ZAMLŽOVÁNÍ ZRCADLA
❖ Jazyková hra – slovní řetězec –
OBLÉKNU SI NA SEBE … vždy první řekne jakou věc si oblékne na sebe. Další na řadě
zopakuje předešlou věc a přidá další svou. (Obléknu si na sebe svetr. Obléknu si na sebe svetr
a kalhoty. Obléknu si na sebe svetr, kalhoty a čepici.) hrajeme do té doby dokud se někdo
nesplete.
❖ básnička
KDE SE BEROU SNĚHULÁCI
Z vajíček se klubou ptáci.
Ze školky jsou předškoláci.
Peníze se berou v práci.
Ale kde se berou sněhuláci?
Z mlhy, tak husté, že krájet by se dala.
Ze zmrzlé střechy, poseté rampouchama.
Z bílého peří, co z nebe se sype.
Z chladu a zimy, co za nehty štípe.
Pod kopcem seskočím z dřevěných saní,
z čerstvého sněhu v teploučkých dlaních,
udělám kouli, a pak ještě jednu,
ale tu jenom malou, abych ji zvednul.
Půjčím si uhlí, ze sklepa od táty,
dám mu ho na kabát, ať není nahatý.
Uhlíky na oči, ať může mrkat,
a ještě nos z mrkve, kdyby chtěl smrkat.
Od mámy půjčím si hrnec od krupice,
dám mu ho na hlavu, na místo čepice.

Tak! A mám hotovo, musím se pochválit,
dnes se mi podařil, sněhulák, jak má být.
Než půjdu domů, ještě mu zamávám.
Pro dnešek už i mne přemohla únava.
No, to víte, dá to práci.
Než vyrostou sněhuláci.
❖ Cvičení motivované textem
RAMPOUCH A MRÁZ
Rampouch visí ze střechy
a vymýšlí neplechy.
Má však zmrzlé nožičky,
hlavičku i ručičky,
a tak jenom viset musí,
kdo chce, ať to taky zkusí.

(stoj snožmo)
(skáčeme panáka)
(pohybujeme nohama)
(pohybujeme hlavou, rukama)
(stoj snožmo)
(stoj snožmo)

❖ Relaxace, uvolnění
ROZTÁVÁNÍ SNĚHULÁKA
Děti stojí rovně, statný zmrzlý sněhulák. Ale jak na něj svítí sluníčko pomalu roztává a stává
se z něj jen kaluž vody.
LED
přes den svítí sluníčko kaluž vody se povoluje a roztává, ale v noci teplota klesá, mrzne, a i
voda se začíná stahovat a tuhnout.
POKUSY:
❖ VZNÁŠEJÍCÍ VLOČKA
• Potřebné věci k pokusu.
Nafukovací balónek, vlněný svetr, vlasy, papír a nůžky
• Jak na to? Vstřihneme z papíru čtverek 10x10 cm, přeložíme a vstřihneme
požadovanou hvězdu. Nafoukneme balónek. Třeme ho min. 30 sec. Podržíme
vločku asi 30cm nad balónkem a pustíme ji. Pozoruj, co se stane. Nyní bychom
měli ovládat levitující vločku.
• Jak to? (Tření balónku o vlněný svetr nebo vlasy, vytvoříme na povrchu záporný
náboj. Víme, že se opačné náboje se přitahují a stejné se odpuzují. Záporný náboj
nejprve odpuzuje elektrony v papíře. Tím se papírová vločka polarizuje a na straně
blíže k balónku převládne kladný náboj na vzdálenější záporný. Jako celek vločka
zůstane neutrální.)
❖ Výtvarné a pracovní činnosti

Pomocí ustřižených pruhů vytvořte sněhuláka. Dolepte komponenty.

Dokresli druhou půlku sněhuláka.

