NÁMĚTY PRO ROZVOJ ETICKÉHO JEDNÁNÍ
PROSTŘEDNICTVÍM NAPODOBIVÝCH HER
BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

ZÁ\Í

Kde jsem doma
Kousek domova: DĢti si nosí každý den do školky svou hraēku z domova, o kterou
po celý den peēují a zodpovídají za ni. K jejímu uložení bĢhem dne je vyhrazeno trvalé místo, odkud si ji mohou kdykoli vzít.
Peēujeme o panenky a zvíƎátka: Vyrábíme koēárky pro panenky nebo pelíšky pro
zvíƎátka. PƎipravíme tƎi velikosƟ krabic a rƽznĢ veliké panenky a zvíƎátka. DĢti
mají k dispozici potƎebné množství hadƎíkƽ, kterými krabice vystelou a ukládají
do nich panenky nebo zvíƎátka. Po celý den se o nĢ starají, vezmou je i na
školní zahradu. Sledují, zda na nĢ nesvítí sluníēko, neprší, není jim chladno
nebo naopak horko. Nesmí je venku zapomenout.
Jak se jmenuješ?: Hra s kouzelným šátkem, který létá nad hlavami dĢơ a vždy
jedno zahalí, zaơmco ostatní mají zavƎené oēi a sedí v kruhu. DĢƟ hádají, kdo
je pod šátkem ukrytý.
Pantomima: Co se dĢje ráno doma.

\ÍJEN

Pečujeme o panenky
Kousek domova: DĢti své hraēky vzájemnĢ ukazují a prohlížejí.
Peēujeme o panenky a zvíƎátka: SpoleēnĢ s nimi jíme, vodíme je na toaletu
(panenkovské noēníēky), chválíme je, myjeme si s nimi ruce, pƎibereme je ke
hƎe, jdeme s nimi na zahradu, odpoēívat…
Co mi chutná?: Hra s papírovým talíƎem, na který si dĢƟ nakreslily, co jim chutná,
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co mají rády, a ten pak nabízejí v kruhu ostatním. DítĢ má právo odmítnout
nabízený pokrm.
Pantomima: Napodobujeme zvíƎátka v zoo.
LISTOPAD

Jak je ti?
Kousek domova: DĢti si své hraēky na požádání pƽjēují, vymĢŸují.
VaƎíme: SpoleēnĢ s dĢtmi pƎipravujeme pomazánku k pƎesnídávce. Ukazujeme si
a popisujeme použité potraviny, krájíme plastovými noži na plastových prkénkách zeleninu. Co si uvaƎíme, to také sníme.
Jak je Ɵ?: DĢti si k papírovému teplomĢru nadmĢrné velikosti umístĢnému na
magneƟcké tabuli dávají smajlíky podle toho, jak se cíơ, co je bolí, co se jim
líbí, co jim vadí, na co se tĢší…
Pantomima: Jak to chodí ve školce.

PROSINEC

Co už zvládnu
Kousek domova: DĢti si mohou po vzájemnĢ dohodĢ a se souhlasem rodiēƽ
pƽjēit kamarádovu hraēku domƽ.
Peēeme cukroví: SpoleēnĢ s dĢtmi pƎipravujeme tĢsto a tvarujeme cukroví pro
rodiēe na vánoēní besídku.
Kouzelné tržištĢ: Po kouzelném tržišƟ, kterým je celá tƎída, se dĢƟ procházejí,
nakupují a zdraví, protože mají dobrou náladu. Co se ale stane, když je jim
smutno, teskno, když mají vztek… (upraveno podle E. Svobodové).
Pantomima: Co se dĢje v kuchyni.
Už jsme velcí: Napodobování ēinnosƟ dospĢlých – pƎipravujeme slavnostní tabuli, prosơráme, zdobíme stoleēky, obsluhujeme se navzájem.
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