„Lvíčata“
Verše, kterými se vítáme denně v ranním kruhu:
Dobré ráno, dobrý den,
to jsem rád/a, že tu jsem.
Jsme tu všichni kamarádi
a máme se moc moc rádi.
Budeme si spolu hrát,
kreslit, zpívat, tancovat!
Informace o třídě:
Naše třída Lvíčat, je složena z 26 dětí a to především dětí předškolního věku tj. 5-6ti letých, šesti dětí
mladších pěti let a tří dětí s odkladem povinné školní docházky.
Co dětem nabízíme:
Dětem umožňujeme denně všestranný rozvoj v centrech aktivit, které rozvíjejí různorodé inteligence
dětí, převládá nabídka a dítě si danou činnost vybírá podle svého uvážení a preferencí, spolupracuje s
kamarády. Chybovat neznamená selhání, ale příležitost se něco nového naučit. Děti jsou tak vedeny k
samostatnosti i spolupráci mezi sebou. V této třídě mají děti možnost pracovat s ICT technologiemi, jako
jsou tablety a 3Panel. Navazujeme spolupráci mezi dětmi naší třídy a dětmi i pedagogy prvního stupně
regionálního školství, aby přechod do základní školy byl bezproblémový a co nejplynulejší.
Preferujeme „Dobrý start“.
Naše motto: Pro nás je nejdůležitější spokojené dítě - spokojení rodiče.
Hlavní cíle učitelek:
Hlavním cílem učitelek je zaměřit se především na školní zralost a připravenost dětí do základní školy.
Co u dětí rozvíjíme, aby byly připravené do ZŠ?
Co rozvíjíme

Připravený školák

1. Praktická samostatnost (fyzický rozvoj a
pohybová koordinace, sebeobsluha
2. Sociální informovanost (orientace v prostředí, v
okolním světě i praktickém životě)
3. Citová samostatnost (emoční stabilita, schopnost
kontrolovat a řídit své chování)
4. Sociální samostatnost (soužití s vrstevníky,
uplatnění se ve skupině vrstevníků, komunikace,
spolupráce)

Je samostatným, spokojeným, budoucím prvňáčkem
Umí žít společně v rodině, ve škole atd.
Umí jednat jako opravdový budoucí školák
Umí se chovat společensky podle stanovených
pravidel

5. Výslovnost, gramatická správnost řeči, slovní Je rovnocenným partnerem komunikace
zásoba, bezproblémová komunikace

6. Upřesní si lateralitu ruky, koordinace ruky a
oka, držení psacího náčiní
7. Diferencované vnímání (sluchové a zrakové
analyzují a syntetizují slova)
8. Logické a myšlenkové operace (uspořádání,
porovnávání, třídění, řazení, číselné představy,
řešení problémů)
9. Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení
10. Pracovní chování, soustředěná pracovní
činnost, záměrné učení

Je zručným a šikovným školákem
Orientuje se v poznávání světa kolem sebe
Poznává nové věci, zajímá se a o světě kolem sebe
přemýšlet
Rád se učí
Jedná jako žák, který rozlišuje hru, učení a práci

Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání:
Zákonný zástupce informuje neprodleně učitelku ve třídě o důvodech nenadálé absence svého dítěte,
nejpozději do dvou dnů nepřítomnosti, buďto telefonicky, nebo e-mailem zřízeným pro omlouvání dětí
povinné předškolní docházky (lvicata.22@seznam.cz). Po návratu dítěte do školy, vyplní v „Omluvném
listě dítěte“ dobu a důvod nepřítomnosti. Pro delší plánované nepřítomnosti vede s vedením školy
domluvu – schválenou.
Naše plánování vychází ze Školního vzdělávacího programu nazvaného
„Mateřská škola- místem pohody“ pro školní rok 2022-2023
Podtémata z integrovaných bloků PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO a projekty pro rok 2022/2023

Čas jablíčkové vůně
Babí léto nastává
Ježek dupe v lese
Co viděl drak na poli
Veverka v lese, oříšky si nese
P Strašidýlkování
Dýňování
Na sv. Martina, kouřívá se z komína
Já, ty, každý jsme jiný - projekt

ODZIM

ZIMA

U nás s Mikulášek
Těšíme se na Vánoce
Jak to bylo na tři krále
Hry a hračky
Zimní hry a sporty
Za polárním kruhem
Karnevalové veselí
Masopust

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Řemesla
Pohádky z psacího stroje - projekt

JARO

LÉTO

Vítáme jaro
Život v trávě
Půjdu k zápisu
Velikonoce
Jak to bylo v Čarodějově
Máme se rádi v naší rodině
Dítě v dopravním provozu – jedu na kole projekt

Březen

Den dětí
Pojedeme do ZOO
Mořský svět
Loučíme se se školkou
Těšíme se na prázdniny
Indiánské léto
Škatulata, batolata – projekt

Červenec

Duben

Květen

Červenec

Co nás v tomto školním roce 2022/2023 společně čeká?
schůzka s rodiči na začátku školního roku
zavírání zahrady
třídní schůzka s rodiči
úklid zahrady
na Svatého Martina: odpolední setkání s rodiči a dětmi
výroba strašidelných dýní

PODZIM

-

ZIMA

- Vánoční tvoření s rodiči
- Plnění úkolů z adventního kalendáře
- četba rodinnými příslušníky -„Pohádky z psacího stolu“
- řemesla: dopolední beseda s rodiči na téma „Mé zaměstnání“ + ukázka
- třídní schůzky s rodiči
- Vánoční setkání s rodiči

JARO

- otvírání zahrady
- Velikonoční tvoření
- Čarodějnic + stezka s úkoly
- welnes ke Dni matek

LÉTO

- Den otců: setkání tatínků a dětí
- Rozloučení s předškoláky

Reagujeme pružně na nastalé situace, délka jednotlivých témat se může lišit. Případné změny přináší
náměty od dětí, rodičů, aktuálního dění.
Do mateřské školy přijíždějí pravidelně divadla, hudební a dramatičtí umělci, spolupracujeme
s odborníky, zapojujeme se do dění v našem městě. Děti i učitelky prezentují naší školu svými výtvory,
pravidelně vás informujeme o dění v Kryrské rozhledně.
Některé akce pořádáme pouze pro děti v rámci celodenního pobytu ve škole. Jiné jsou pro širší veřejnost,
především pro vás.

O akcích budete informováni s časovým předstihem (web, fcb, e-mail)

