„Motýlci“
Poletuje motýl tiše,
Křidélka má jako z plyše.
Dosedne si na kytičku,
Odpočívá jen chviličku.
Pak poletí zase dál,
Jako by se dětí bál…….

Ve třídě Motýlků máme 24 dětí. Z toho 16 děvčat a 8 chlapců. Je zde 7 dětí mladší 4 let. Navazujeme
zde na práci učitelek z 1. třídy - z Broučků. Snažíme se vytvořit příjemné a podnětné prostředí. Při
výchovně vzdělávací práci dbáme na individuální přístup k jednotlivým dětem. Snažíme ses vyhovět
jejich potřebám, zájmům a schopnostem. Snažíme se o dodržování pravidel ve třídě, která jsme si na
začátku školního roku stanovili. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a frontálních
činností. Pracujeme v centrech aktivit (CA), která rozvíjejí rozličné inteligence dítěte. Tento styl
vzdělávání poskytuje dětem více soukromí, bezpečí a současně podporuje skupinové a kooperativní
formy výuky. Činnosti v jednotlivých centrech propojuje vždy stejné téma. Převládá nabídka před
řízenými činnostmi. Děti se učí více samostatnosti, v rozhodování, výběru i samotné realizaci činnosti.
CA jsou - ateliér, dílna, smysly, kostky, stavebnice, písek, knihovna a písmena, hudba, dramatika.
Hodně se zaměřujeme na preventivní logopedická cvičení, denně provádíme logopedické chvilky a
spolupracujeme s rodiči, kteří docházejí k logopedům mimo MŠ. Tématické plánování vychází ze
Školního vzdělávacího programu pro naši školu, nazvaného „Mateřská škola – místem pohody“
Integrované bloky, které máme čtyři jsou : Podzim, Zima, Jaro, Léto a Projekty
Každý blok má podtémata, která bývají zpravidla týdenní, někdy delší, podle situace a zájmu dětí:

PODZIM
Hola, hola, škola na nás volá
Jak přišlo babí léto
Čas jablíčkové vůně
Jěžek dupe v lese
Jak voní podzim
Barevný podzim

Já, ty, každý jsme jiný (projekt)
Vyletěl si pyšný drak
Bude zima, bude mráz
ZIMA
Mikuláš ztratil plášť
Brzy budou Vánoc
Hry a hračky z Vánoc
Zima je, zimou se třesu
Zimní hry a sporty
Kouzelný kalendář
Pohádky z psacího stroje (projekt)
Řemeslo já mám
JARO
Poznáváme svět zvířat
Na farmě
Babiččina zahrádka
Zachraň Zemi
Máme se rádi v naší rodině
Hody, hody doprovody
Jarní dešťová kapička
Probudil se malý brouček
Vítáme jaro
Jedu na kole - dítě v dopravním provozu (projekt)
LÉTO
Indiánské léto
Škatulata, batulata, hejbejte se (projekt)
Vlakem nebo lodí, taky pěšky chodím
Jak oslavujeme svátek dětí
Hurá, budou prázdniny!!!!

PROJEKTOVÉ DNY
Já, ty, každý jsme jiný
Pohádky z psacího stroje
Dítě v dopravním provozu - jedu na kole
Škatulata, batulata, hejbejte se !

PLÁNOVANÉ AKCE

NÁZEV AKCE

Akce konané bez rodičů- pouze pro děti Divadla v MŠ
( akce se během roku mohou měnit,

Dopravní den

zároveň reagujeme na situace,

Polodenní výlet podzim, zima

které nastanou, akce přibývají,

Adventní tvoření

o všech změnách budete informováni)

Mikulášská nadílka
Karneval pro děti
Polodenní výlet jaro, léto
Návštěvy a exkurze
Srdíčkový den
Sluníčkový den
Barevný týden
Hoří-hasiči do zbrojnice!
Výlet na závěr roku
Kouzelník v MŠ
Den Země- výlet na rozhlednu
Projekty v MŠ
Z pohádky do pohádky
Plavecká průprava

Akce konané s rodiči

Zahradní slavnost
Schůzky s rodiči
Účast na školních projektech
Tvořivá odpoledne, podzim, jaro
Úklid zahrady- podzim, jaro
Vánoční posezení

PLNĚNÍ

Zahradní slavnost
Rozloučení s předškoláky
Zábavné třídní schůzky
Profilace školy

MŠ jako centrum setkávání
Kulturní vystoupení dětí na veřejnosti
Články do Kryrské Rozhledny
Web školy
Fcb – uzavřené skupiny tříd
e-maily tříd
Fotokronika
Práce dětí
Práce učitelek
Práce rodičů
Účast na soutěžích
Výzdoba školy fotografiemi

O případných změnách vás budeme včas informovat.

