Vážení rodiče.
V souladu s cíli předškolního vzdělávání, stanovenými § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon:
„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování
ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti
vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně
pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“
máme připraven soubor činností, které povedou k hlubšímu poznání talentu vašeho dítěte,
na jehož rozvoj se chceme společně s vámi zaměřit.
V rámci MŠ budou děti vzdělávány ve sborovém zpěvu v pěveckém souboru Klubíčko, jenž
povedou Mgr. Zdena Černá a paní učitelka Novotná.
Velmi oblíbená Keramická dílna bude dětem k dispozici pod vedením Bc. Markéty Chvojkové a
p. učitelky Jitky Babičkové.

Novinkou jsou Projektové dny, zaměřené na hledání a rozvoj talentů. Jednotlivé programy
budou způsobem přiměřeným věku dětí rozvíjet jejich nadání. Projekt ponese název

HLEDÁME TALENTY

Pro přiblížení plánovaného záměru:

Vyhlásíme vždy včas projektový den – ten první bude

již 14. 10. V každé třídě budou mít učitelky připravený pestrý program se specifickým zaměřením
pro všechny věkové skupiny. Budeme cestovat s celou třídou po škole a zjišťovat, v čem vaše dítě
vyniká. Až se vystřídáme v 5 třídách, zhodnotíme společně s vámi tento projekt. Výstupem tohoto
projektu bude zmapování talentů vašich dětí a cílené zaměření na rozvoj těchto specifických
vlastností a schopností každého dítěte. Předpokládáme, že v této podobě „poběží“ projekt v prvním
pololetí školního roku. Ve druhém pololetí už budou děti zvyklé pohybovat se v prostorách MŠ
a budou uvyklé na všechny učitelky. Po společném vyhodnocení přejde projekt do druhé fáze,
ve které se budou děti schopny vzdělávat v cíleně utvořených skupinách.
Cíle projektu:
-Výběr zájmové činnosti.
-Vyhledání talentů a podpora jejich rozvoje
Přidaná hodnota projektu:
-Kompetence k samostatnému rozhodování dítěte

- Orientace dítěte v prostorách školy
- Orientace dítěte mezi jednotlivými pedagogy
- Spolupráce dětí napříč jednotlivými třídami
-Zapojení zákonných zástupců dětí do realizace školního vzdělávacího programu MŠ

14. 10. 2014 začínáme:
ve třídě Berušky

- HUDEBNĚ POHYBOVÝ

ve třídě Broučci

- DRAMAŤÁČEK

ve třídě Myšky

– cvičení MYŠÍ HRÁTKY

ve třídě Motýlci

– environmentální - HOKUS POKUS ČÁRY MÁRY

ve třídě Žabky

– TVOŘIVÁ DÍLNIČKA

Hudebně pohybový
-Podpoříme komunikační a pohybové schopnosti, rytmus a hudební sluch.
Dramaťáček
-Podpoříme přirozený projev a zbavení se ostychu
Myší hrátky
-Podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí
Hokus- pokus, čáry- máry
-Podpoříme oblast environmentální a děti se zábavnými pokusy s jednoduchými pomůckami seznámí
s oblastí vědy a techniky.
Tvořivá dílnička
Podpoříme rozvoj dovedností v oblasti jemné motoriky a seznámíme děti s různými technikami a
materiály.

