Poznej svoje tělo a pěkně se o něj starej!
Celodenní projekt
Dnešní den 28. května 2020 začal pro děti neobvykle, protože jsem jim dovolila sedět
na lavicích, pokud o to stojí. V kruhu se mi hodně přeskupují, a tedy musejí mít roušky, takto
byl zachován odstup a děti byly nadšené.
V úvodu jsem si pro děti připravila hádanky na části
těla, jejichž odpovědi děti psaly psacím písmem na tabulky.
Potom si děti osvěžily i matematiku, protože když mi
ukazovaly třeba uši, tak jsem se hned ptala, kolik oušek máme
v jedné řadě ve třídě a kolik v celé třídě? Děti podobné otázky
velice bavily, dokonce zvládly spočítat i 44 končetin (10 dětí +
jedna paní učitelka) v celé třídě, tedy klobouk dolů. Potom
jsme se protáhli na písničku „Hlava, ramena, kolena, palce“ a
zahráli hru „Všechno lítá, co peří má“ opět na části svého těla.
U těchto aktivit jsme se od srdce zasmáli.
K další práci nás namotivovala pohádka na DVD „ Jak
se dostat Hurvínkovi na zoubek“, kterou nám zaslala Dm drogerie v rámci projektu „Veselé
zoubky“ a který jsem do dnešního dne zakomponovala. Následovalo povídání o správné ústní
hygieně, o tom, jak zoubky fungují, kolik jich máme, jak rostou a jak se mění. Své znalosti si
děti prověřily na interaktivní tabuli nad materiály opět připravenými Dm drogerií. Vědomosti
si děti ještě upevnily v pracovních listech.
Protože nám celý den šlo o části těla, tak jsme se začali učit na flétničku ukolébavku
„Černé oči“.
V závěru dne děti pracovaly ve dvou
skupinkách.
Vždy
jedno
dítko obkreslily
na balící papír a
potom
dokreslovaly
některé detaily
a na barevné
kartičky popisovaly a lepily názvy daných částí těla. Vznikla
dvě úžasná dílka.
Dnešní den byl nejen o zoubcích, ale i o hygieně
celého těla, prošli jsme nějaké nemoci i bylinky, které nám
pomáhají, a také jsme došli k uvědomění, že např. takový
obyčejný pohyb není úplnou samozřejmostí, že mnoha lidem
kolem nás není umožněn.
Tímto bych ráda poděkovala Dm drogerii za podněty a připravený pracovní materiál
i dárečky pro děti ve formě preventivních balíčků „Veselé zoubky“ a dětem za radost v očích

z celého dne. Všichni jsme si to velice užili a věřím, že zábavnou formou jsme se toho také
mnoho dozvěděli.
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