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Tanec snìhových vloèek
Využití:

Rozvíjení hudebnì pohybových, pohybových a improvizaèních dovedností
dìtí ve spojení s motivací a využitím doplòkù.
Smìøujeme ke kompetencím - 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)
Èinnosti - pohybové improvizace, cvièení s listy, sportovní dráha, hry
s trháním, foukáním, manipulaèní èinnosti s papírem

Pomùcky a potøeby:

Listy bílého papíru, lano, triangl, rolnièky, hudební nahrávka s motivy zimy,
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
Snìží
Obèas nám zima pošle poøádnou snìhovou nadílku, po obloze poletuje snad tisíc snìhových
vloèek . Je jich tolik, že je nikdo ani nespoèítá. Dokonce i náš kopec se pokryl snìhem.
Na volné ploše uèitelka kopec vymezí lanem. Dìti dostanou svùj list papíru, ze kterého postupnì
trhají kousky - snìhové vloèky, které pøi chùzi volnì a libovolnì pohazují na kopec. Snìžení doplníme
øíkadlem nebo písní:
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Snìží, snìží dneska všude,
hodnì snìhu tady bude.
Bude snìhu po kolena,
zajezdí si Mahulena.
Jede z kopce na saních,
odhrnuje s sebou sníh.
Nasnìžilo, za chvíli se zatáhlo, vítr se pøihnal od lesa a snìhové vloèky se zmìnily na závìje. Dìti
se pokusí foukat do natrhaného papírového snìhu z kleku ze zemì, nádech nosem, výdech ústy.
Pozorují, jak vloèky poletují, kam se pøesouvají.
V obmìnì zkusíme jako vítr severák snìhové vloèky dofouknout k danému cíli, napø. do obruèe, na
výkres apod. Vzdálenost k cíli nesmí být moc velká, foukání je únavné a dìti mùže rozbolet hlava.
Šaty pro snìhuláka
Když napadne tolik snìhu, tak nás všechny láká postavit snìhuláka. Uèitelka na plochu položí
obruèe tak, aby pøipomínaly obrys snìhuláka. Náš snìhulák je smutný, snìhové šaty mu roztály na
sluníèku, tak mu ušijeme nové.
Dìti se rozdìlí na skupiny asi po 6-8 dìtech. Z listù papíru trhají pøimìøené kousky - snìhové vloèky,
kterými pokrývají prostor v obruèích - šijí šaty pro snìhuláka. Z barevného papíru zkusí vytrhnout
knoflíky, oèi, nos, ústa, hrnec, pøípadnì koštì a další doplòky dle své fantazie.
Kolem snìhuláka mohou dìti tvoøit z papíru dál - domky, stromy.
V obmìnì lze vytrhávaèky z bílého papíru zmenšit a lepit formou koláže na barevné podkladové
papíry.
Kdo je pod snìhem?
Sníh padal a padal, až zasypal snìhuláka. Kdo ho pozná? Jedno z dìtí odejde stranou tak, aby
nevidìlo na skupinu dìtí, pozdìji se stane hadaèem. Další dítì bude snìhulákem. Položí se na koberec
a ostatní dìti jej opatrnì pøikryjí listy papíru, tak aby nebylo vidìt. Po vyzvání pøichází hadaè a musí
urèit, které dítì se ze skupiny ztratilo a promìnilo na snìhuláka. Nejzábavnìjší je chvíle, kdy je dítì
odhaleno a vyskoèí ven. Pøi této variantì dìti musí spolupracovat, rozvíjejí jemnou motoriku a trpìlivost
pøi zakrývání dítìte, hra však vyžaduje více èasu a vytrvalosti dìtí. Zvláštì mladší dìti si mohou zkusit
jednodušší variantu, kdy dítì - snìhuláka zakryjeme bílým prostìradlem. Zakrýváme pouze dítì, které
samo chce být snìhulákem, dbáme na bezpeènost.
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