AKCE, KTERÉ JSME PROŽILI V NAŠÍ ŠKOLCE OD ZÁŘÍ DO VÁNOC
MODRÁ TŘÍDA

Říjen
Cesta do pohádky
Kampak letíš
dráčku?

dramatizace pohádek O Červené karkulce, O veliké řepě, povídání si o hlavních
postavách, hry s náměty pohádek, kresba a malování pohádek
společná výtvarná akce s rodiči – „Maminko, tatínku, vyrob si se mnou draka“,
výroba draků ve školce, přehlídka draků z modré třídy, cvičení s drakem, pohádka
Drak na stráni, hrajeme si s písničkou Není drak jako drak

Putování za dračím „pomůžete děti najít dráčkovy ztracené mašličky?“ – dobrodružná cesta plná úkolů
zakončena dračím pokladem
pokladem

Listopad
Dýňování

zdobení naší školky dýněmi, výtvarné tvoření s náměty dýní

Prosinec
Vánoční dílna

výroba vánočních kouliček, zvonků, vloček, přáníček, svícnů, poslech vánočních
koled,
rozsvěcení adventního věnečku, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, zdobení
vánočního stromečku

Návštěva Mikuláše,
čerta a anděla
Zpěv vánočních
koled

divadlo děti dětem, mikulášská nadílka, zdobení perníčků, skákání přes metlu,
zpěv Mikulášovi
společný zpěv vánočních koled u vánočního stromečku

Září
Seznamovací týden seznamovací hry, poznávací hry s prostředím školky

Říjen
Malujeme nohou

procvičování prstů na nohou, děti zkouší uchopit pastelku nohou a malovat, soutěže
v běhu a skoku snožmo

Listopad
Tančíme kolem
stromů
Dýně

šustící procházky v listí, hry mezi stromy, zpěv a tanec kolem stromů
zdobení naší školy dýněmi, soutěž v přelézání velkých dýní na zahradě

Prosinec
Vánoční dílna

výroba vánočních přáníček, svícnů, poslech vánočních koled,
rozsvěcení adventního věnečku, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, zdobení
vánočního stromečku

Návštěva Mikuláše,
čerta a anděla
Zpěv vánočních
koled

divadlo děti dětem, mikulášská nadílka, zdobení perníčků, skákání přes metlu,
zpěv Mikulášovi
společný zpěv vánočních koled u vánočního stromečku

ČERVENÁ TŘÍDA
Září
Otevíráme brány - seznamovali jsme se spolu, se školkou i se všemi možnostmi naší zahrady,
skutečné i
navštěvovali jsme parky, hřiště a další hronovská zákoutí vhodná pro naše oblíbené
pomyslné
pohybové hry, podnikli jsme tajemnou výpravu lesem za poříčskými menhiry

Říjen
hráli jsme divadélka o odvaze a statečnosti, plná pohádkových i skutečných postav,

Dračí příběhy

prozkoumávali jsme lesy, louky a hledali dračí sloje vhodné pro naše dračí kamarády,
po několikadenním marném pátrání červeňáčci budovali dračí sloje vlastními silami
v nedalekém lese

Listopad
děti navrhovaly, jak by mohla vypadat "červeňácká" dýně - obrázky pastelkami

Dýně a strašidla

v menších skupinkách, červeňáčci společně vydlabali dýni, ale vzájemné prezentaci
dýní ze všech tříd bohužel zabránila situace v souvislosti s Covid 19 a rej strašidel
hlídal naši zavřenou školku

Prosinec
Návštěva Mikuláše, divadlo děti dětem, děti zdobily mikulášské nadílky (perníčky), zatančily si
čerta a anděla
na čertovské diskotéce, pověděly Mikulášovi básničky a zazpívaly písničky, skákaly
Dárečkování

přes metlu
děti vyráběly dárečky pro bývalé zaměstnance MŠ a pro maminky s tatínky,
společně nacvičovaly vánoční koledy

ZELENÁ TŘÍDA
Září
Houbování
Lesní domečky
Běhy do vršku

stavění lesa a hub z rozličných materiálů, vytváření hub z papíru, pohybové hry
zaměřené na rozvoj fyzické zdatnosti, třídění hub na jedlé a jedovaté, sběr v lese
sběr přírodního materiálu, stavby domečku pro broučky, lesní hry
trénování fyzické zdatnosti a odolnosti, rozvržení běžeckého tempa, správně dýchání

Říjen
S košíkem na
zahradu
Kukuřičný panáček
Dračí ocásky

pokusy se zeleninou, klíčení celého klasu kukuřice, pozorování, co se stane s odřezky
kořenové zeleniny namočené ve vodě, zdravé vaření, hledání zeleniny poschovávané
na zahradě
příprava a sušení kukuřice a dalšího přírodního materiálu, výrobky z kukuřičného
šustí, podzimní zdobení, výroba kukuřičných panáčků dle vlastní fantazie,
mozaika - kukuřičné pole
zhotovení draků z různých materiálů, stavění ve dvojicích, živé dračí tělo, pouštění
draků z důvodu karantény již neproběhlo

Listopad
Dýňobraní

dlabání dýně, sušení a ochutnávání semínek, černá hodinka s příběhy

Prosinec
Návštěva Mikuláše, divadlo děti dětem, zdobení mikulášské nadílky (perníčků), čertovská
čerta a anděla
diskotéka, básničky, písničky, skákání přes metlu
Dárečkování

pochopení smyslu obdarování, výroba dárečků pro bývalé zaměstnance MŠ a pro
rodiče, nácvik pásma koled pro seniory z Kalinova domu

ŽLUTÁ TŘÍDA
Září
Posvícenská taneční taneční soutěže a hry, posvícenská hostina - koláče, základy společenského chování
a společenských tanců - mazurka, polka
zábava

Říjen
Dračí den

výroba a stavba draků z různých materiálů (přírodniny, papír, stavebnice,
modelářský písek, dřevo a korek v dílničce)

Listopad
Černá hodinka

draní peří, louskání ořechů, dlabání dýní, výroba lucerniček, vyprávění pohádek
a příběhů ze života

Prosinec
Návštěva Mikuláše, divadlo děti dětem, zdobení mikulášské nadílky (perníčků), čertovská
diskotéka, básničky, písničky, skákání přes metlu
čerta a anděla
Dárečkování

pochopení smyslu obdarování, výroba dárečků pro bývalé zaměstnance MŠ a pro
rodiče, nácvik pásma koled pro seniory z Kalinova domu

