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Podzimní skřítek
Míla Novotná
Cíl: rozvoj sounáležitosti s neživou přírodou, rozvoj fantazie a představivosti, rozvoj
sluchového vnímání
Věk: 4-5 let
Pomůcky: barevné listy, bílá čtvrtka, lepidlo, štětec, barevné fixy
Postup:
1. Děti si přinesou jakýkoliv podzimní lupínek, malý nebo velký, který ráno po
cestě do školky našly.
2. Z rubové strany ho natřeme lepidlem a přilepíme na čtvrtku. To bude sukýnka
skřítka. Nemusíme dávat lepidlo na celý list, stačí na 1/3.
3. Děti fixem dokreslí hlavu, detaily obličeje, vlasy, ruce, nohy, atd. Každý podle
své fantazie.
4. Při práci přemýšlí, jak by se jejich skřítek mohl jmenovat.
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Zahrajeme si s dětmi společně na skřítka a naučíme se nové říkadlo s pohybem.
Nejdřív dětem vysvětlíme pravidla hry.
Vybereme 1 dítě - skřítka, které někde ve třídě schováme a dáme mu triangl.
Vysvětlíme mu, že na slovo CINK jednou zazvoní
a bude v tichosti čekat až ho ostatní „skřítkové“ najdou.
Ostatní skřítci udělají kruh a společně říkají a cvičí:

Na kameni skřítek klepe
(děti chodí po kruhu)
kladívečkem ťuky, ťuk.
(zastaví se a pěstičkou si „klepou“ do
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccotevřené druhé dlaně)
Tam, kde skála skrývá krystal,
(stoj rozkročný, ruce vzpažit na „skála“, na
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaslovo „skrývá“ si dlaněmi zakryjeme oči)
Cinkne tiše krásný zvuk.
(prst před ústa jako „ticho“)
Cink.
(schovaný skřítek zazvoní na triangl)
Po zazvonění jdou děti skřítka ve třídě hledat. V roli skřítky se pak střídají.
Zkušenosti s realizací: Děti se zájmem tvořily skřítka, musela jsem jim pomáhat
pouze s nanášením lepidla na štětec, aby ho nedávaly příliš velké množství.
Při pohybové hře se děti velice dobře dokázaly soustředit, hra je zaujala. Projevila se
u dětí bojovnost a soutěživost, kdo dřív skřítka najde.
Zdroje:
Inspirace nejen pro učitele MŠ, Tvořím, tvoříš, tvoříme – skupiny sdílení nápadů na
Facebooku
https://www.facebook.com/groups/261699837247134/?fref=ts [cit. 31. 10. 2014]
https://www.facebook.com/groups/418044348263961/ [cit. 31. 10. 2014]
Inspirace z webových stránek MŠ Svojetín: http://mssvojetin.webnode.cz/ [cit. 31. 10.
2014]

