TÝDEN SE SV. MARTINEM
•

1. ÚKOL "LEGENDA O SV. MARTINOVI"

CÍL: rozvoj řeči
ÚKOL: vyhledávání obrázků se slovy, které dítě slyšelo; seznámení s legendou
POMŮCKY: obrázkový komiks o sv. Martinovi
JAK NA TO :)
Přečtěte dítěti příběh s obrázky a následně si o něm povídejte, vysvětlete nová slova, požádejte je,
aby zkusilo příběh převyprávět. Pak přečtěte příběh znovu a nechte dítě doplňovat vhodná slova a
ukazovat na ně v obrázku.
DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě je/není schopno příběh převyprávět, umí/neumí vyhledat
vhodná slova a daný obrázek, pamatuje si pouze části textu atd.

•

2. ÚKOL "SKLÁDANKA SV. MARTINA"

CÍL: uvědomit si části a celek
ÚKOL: vyrobit si skládanku z obrázku sv. Martina
POMŮCKY: obrázek sv. Martina, říkanka
JAK NA TO :)
Pro uvolnění ruky udělejte pár zakroužení, protřepání zápěstí a zkuste na říkanku "NA SVATÉHO
MARTINA KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA"spojovat rytmicky palec s ukazováčkem. Jak má vypadat
správný úchop psacího náčiní najdete na tomto odkazu: http://www.grafomotorika.eu/uchopypsaciho-nacini/ (každé dítě má však i v této oblasti svůj individuální vývoj, respektujte to,
prosím :) )
Po vybarvení obrázku ho nechejte dítětem rozstříhat cca na 10 dílů. A vlastní skládanka je hotova.
DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítěti se daří/nedaří správně držet psací náčiní, vybarvuje čistě/s
mírným přetahováním/přetahuje, daří/nedaří se mu poskládat části v celek.

•

3. ÚKOL "UŽ MARTIN NA BÍLÉM KONI"

CÍL: sluchové vnímání, rytmické cítění
ÚKOL: vyslechnutí a reprodukce písně "Už Martin na bílém koni", vnímání třídobého rytmu
POMŮCKY: píseň "Už Martin na bílém koni"
JAK NA TO :)
Písně a zpěv provází lidi při různých činnostech nebo jen tak pro zábavu odpradávna. Ve školce si s

dětmi rádi ke každému tématu také něco zazpíváme, popřípadě zpěv doprovázíme jednoduchými
ryrmickými nástroji (dřívka, kostky, pokud máte skořápky od vlašských ořechů, ty by v této písni
mohly krásně imitovat klapot podkov) nebo tancem. Do čeho se s dětmi pustíte, je jen na vás. V
odkazu
najdete
video
s
reprodukcí
písně
v
podobě
dětského
vystoupení
https://www.youtube.com/watch?v=sKktGbeqGf8, přikládáme v příloze ke stažení i text.
DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě si pamatuje/nepamatuje sloky či celou píseň, hraje/nehraje
(vytleskává) s pomocí nástroje správně do rytmu.

