JAK PRACOVAT S KAFOMETEM?
1) CO VŠECHNO MÙŽE BÝT OBSAHEM JEDNOTLIVÝCH PØÍSPÌVKÙ V KATALOGU?
·
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·
·

projekty a tématické celky
nápady k okamžitému použití
metody, rady, postupy
dokumenty, námìty pro práci øeditelky v mateøské škole
seznamy literatury
praktické zkušenosti
volnoèasové aktivity
pracovní listy
prvky prožitkové pedagogiky
inspirace pro spolupráci s rodièi
atd.

2) CO ZNAMENAJÍ BAREVNÉ ODDÍLY KAFOMETU?
Celý KAFOMET je pro lepší orientaci rozdìlen do 7 oddílù oddìlených barevnými oddìlovníky
pro lepší orientaci.

1. POHYB (POH)
barva oddílu: èervená
zkratka: POH
grafická znaèka

Z

a
2. ØEÈ (ØEÈ)

m

f

barva oddílu: modrá
zkratka (ØEÈ)
grafická znaèka

3. POZNÁVÁNÍ (POZ)
barva oddílu: zelená
zkratka: ØEÈ
grafická znaèka

4. ESTETIKA A PRAKTICKÉ ÈINNOSTI
barva oddílu: žlutá
zkratka: EST a PKT
grafická znaèka
EST

PKT

5. PROJEKTY A TÉMATICKÉ CELKY

P

T

barva oddílu: oranžová
zkratka: PRJ a TC
grafická znaèka
PRJ
6. ØÍZENÍ ŠKOLY
barva oddílu: fialová
zkratka: ØŠ
grafická znaèka

7. RÙZNÉ
barva oddílu: šedá
zkratka: RÙZ
grafická znaèka

TC

VZHLED KATALOGOVÉHO LISTU
KAFOMETU PRO MATEØSKÉ ŠKOLY

Znaèka velikosti skupiny
dìtí (individuální, ve
skupinì, celá tøída ...).

Název roèního období,
ve kterém mùže být
pøíspìvek využit.

Zkratky dalších oddílù
KAFOMETU, kterých
se pøíspìvek týká.

Pokrytí pøíslušné
oblasti RVP
v pøíspìvku

Katalogové èíslo
pøíspìvku.

POH-023.1
Struèný název
pøíspìvku.
ZIMA

Zámìr celku, co je
zámìrem, cílem
metody.

ü
ü

ü ü ü

BIO

PSY SOC

INT

ENV

Tanec snìhových vloèek
Zámìr celku:

Èinnosti jako cesta
k oèekávaným
kompetencím.

ØEÈ

EST

Èinnosti:
Výstupy:

Výstupy, ke kterým
dané èinnosti a aktivity
smìøují.

Rozvíjení hudebnì pohybových, pohybových a improvizaèních dovedností
dìtí ve spojení s motivací a využitím doplòkù.
pohybové improvizace, cvièení s listy, sportovní dráha, hry s trháním,
foukáním, manipulaèní èinnosti s papírem
rozvíjet hudebnì pohybové a pohybové dovednosti (BIO), podporovat
pohybovou fantazii a pøedstavivost (BIO, PSY), zdokonalovat jemnou
motoriku (BIO), prožívat radost a uvolnìní z pohybu s druhými (SOC),
seznamovat se s lidovými i umìlými písnìmi a básnìmi se zimní tematikou
(INT)

Pomùcky a potøeby: Listy bílého papíru, lano, triangl, rolnièky, hudební nahrávka s motivy zimy,

Seznam použitých
pomùcek, kontakt na
výrobce, návod na
výrobu pomùcek.
Srozumitelný,
podrobný, pøehledný
popis.

Bibliografický záznam
dle ISO 690, slouží
k citaci pøíspìvku
v jiných dokumentech.
Jméno autora nebo
zdroj inspirace.

zimními písnìmi, bílé obruèe, barevný papír - èervený, èerný, modrý.

Popis:
Zima je bílá, rozhazuje kolem sebe sníh, mráz štípe do tváøí. Co udìláme, když nám sníh rychle
roztaje nebo nasnìží jen málo? Vyèarujeme si svou vlastní zimu ve školce.
Dìti se shromáždí kolem uèitelky na volné ploše, aby kolem nich byl dostateèný prostor k pohybu.
Uèitelka všem dìtem rozdìlí listy bílého papíru (kanceláøský).
Vloèky tanèí (pohybové improvizace)
Dìti uchopí list papíru do ruky a za rytmu písnì, hudby se pokoušejí o jednoduchou pohybovou
improvizaci pøipomínající pohyb snìhových vloèek. Uèitelka dìti vede vlastním pøíkladem
s komentáøem: vloèky se lehce snášejí k zemi, kloužou se ve vzduchu jako po skluzavce, lehce
dosedají na zem, na snìhové závìje. A znovu další a další vloèky krouží, tanèí ve vzduchu, dopadají
a mìní se na zemi ve snìhovou peøinku.
V obmìnì lze využít hudební doprovody s odlišným rytmem a tempem, které dìti vedou ke zmìnì
pohybu, po ploše se mohou rozebìhnout, kroužit. K pohybovým improvizacím zkusíme využít
pouze rytmické nástroje, pøípadnì doprovod hudebního nástroje.
V další obmìnì dìti reagují na ztišení hudby tím, že se jako snìhové vloèky pokládají na plochu,
zùstávají klidnì ležet, zklidní se a èekají na další signál k pohybu.
Co zkusíme ještì s listy papíru?
- jednoduché cviky s listem - podávání z ruky do ruky, kolem tìla, pod nohu, mávání
- z listù papíru sestavíme dráhu - snìhovou cestièku, kterou dìti sledují a opatrnì procházejí - cílem
je cestu ze snìhu nepoškodit, cest mùže být i více, mohou se køížit, dìti se musí vyhýbat, hledat
zaèátek a konec cesty
- slalom - listy poskládáme jako pøekážky pro slalom , pøípadnì jako pøekážky na pøeskok
- vyhodit papír do výšky a pozorovat jeho klouzavý pád a dopad
- sednout si na list papíru a „jezdit na bobech“
- „bruslit“ nebo „lyžovat“ jednou nohou se postavíme na papír a druhou se odstrkujeme smìrem
vpøed, èímž napodobíme klouzavý pohyb, který pøipomíná bruslení nebo lyžování
.
.
.
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PODROBNÝ POPIS DETAILU KATALOGOVÉHO LISTU

Zkratka oddílu, do které
je pøíspìvek zaøazen.

Poøadové èíslo
(pøidìlí vydavatel).

Celkový poèet listù
pøíspìvku vèetnì
pøíloh (pøidìlí
vydavatel).
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ENV

Katalogové
èíslo.

Dítì a jeho tìlo

BIO

Dítì a jeho psychika

PSY

Dítì a ten druhý

INT

Dítì a spoleènost

SOC

Dítì a svìt

ENV

Znaèky oblastí, vyjadøující do jaké míry je pøíslušná
oblast v pøíspìvku obsažena.
Nejvíce obsažena

ü
ü

Více obsažena

ü

Ménì obsažena

Odkaz na podobný pøíspìvek v KAFOMETU
pro ZŠ – pøiøazuje vydavatel, obdobnì
i v KAFOMETU pro MŠ.
Odkaz na odborné souvislosti pøíspìvku –
pøiøazuje vydavatel, pokud má forma odborné
souvislosti umístìné na internetu
www.infracz.cz.
Zkratky oddílù KAFOMETU, kterých se
pøíspìvek týká.
Název roèního období, ve kterém mùže být
pøíspìvek využit (jaro, léto, podzim, zima).
Znaèka, která urèuje velikosti skupiny dìtí

Individuální práce s dìtmi
Práce v malých skupinách
Práce s celou tøídou

