"Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324"

Program 1:Poznej svého kamaráda



01/2017




03/2017

Program 4: Společně v tělocvičně






05/2017





Program 5: Olympiáda








09/2017

Program 6: Společný výlet do okolí








11/2017




Program 3: Společné bruslení
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první seznámení dětí –
představování s fotkou
společné pohybové hry
s padákem
jazykové cvičení
pořizování
fotodokumentace a jmen
dětí
společné cvičení dětí ve fit
centru balance - využití
balančních čoček
kruhový trénink
společná pohybové hry a
jazykové cvičení
zdravé občerstvení
skákání na trampolínách
soutěže dětí na novém
hřišti v blízkosti mš
hod míčkem do dálky
skok do dálky
běh na 50 metrů
míčové hry
jazykové cvičení
vyhlášení
vítězů
jednotlivých disciplín
výlet vlakem do jedlové
seznámení s historií hradu
Tolštejn
loupežník a bílá paní
jazykové cvičení
společný oběd na Tolštejně
vlakem zpátky domů
autobusem na kluziště
v šatně po přezutí jazykové
cvičení k tématu
seznámení
s pravidly
bezpečného pohybu na
ledě
společné bruslení
občerstvení

"Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324"


12/2017

Program 2: Společné zdobení stromečků







02/2018



Program 7: Vodní hrátky





04/2018

Program 9: Bezpečně na silnici







06/2018

Program 10: Kdo žije na zahradě
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autobusem zpět na nádraží
a do mš
seznamování dětí během
výroby vánočních ozdob
jazykové cvičení-obrázky
výroba vánočních ozdob
přemístění k městskému
kulturnímu centru, kde
budou společně zdobit
vybraný strom v parku
zpěv českých německých
koled
autobusem doprava do
bazénu
převlékání
dětí
a
seznámení s bezpečným
užíváním bazénu- symboly
hry v bazénu, navazování
dětských
přátelství,
překonávání strachu z
vody
občerstvení, převlékání
pohybové aktivity na
koloběžkách a odrážedlech
na zahradě MŠ
prezentace dobrovolných
hasičů, zdravotníků a
policie
malování křídami
jazykové cvičení „doprava
a bezpečnost“
pozorování života zvířat na
školní zahradě
využití hmyzích domečků
prohlížení
obrázkových
knih
pohybové hry, jazykové
cvičení
tvoření z přírodnin- písek,
voda,
šišky,
listyhodnocení
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10/2018

Program 12: Zahrada v zimě



společný sběr
v okolí Mš



prožitkové učení na školní
zahradě-využití
všech
environmentálních prvků
kreslení a modelování ve
třídě MŠ dle citových
prožitků dětí
jazykové cvičení- společný
zpěv




12/2018

Program 13: Vánoční minitrhy na školní
zahradě








02/2019



Program 14:Ptáci v zimě






04/2019

Program 15:Jsme malí zahradníci





06/2019



Program16:Kde žijí včely
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přírodnin

společné
setkání
dětí
školek
poznávání
českých
vánočních tradic
poslech koled
zdobení perníčků
jarmark
ochutnávka
tradičních
vánočních pochutin
pozorování
ptáku
u
krmítek na zahradě
poznávání semínek-výroba
lojových koulí a šišek
máčených
v loji
a
semínkách
rozvěšení lojových koulí
pro ptáčky na školní
zahradě
doplnění krmení pro ptáky
v krmítkách
seznámení s nářadím
sázení jedlých keřů na
školní zahradě
poznávání plodů jedlých
keřů
seznámení s životem včel
na školní zahradě-včelař
poznáváme, co včely dělají
výroba svíček z včelího
vosku
pozorování
hmyzích
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09/2019

Program 11: Učíme se na zahradě




11/2019

Program 8: Jedeme za zvířátky














domečků na zahradě a
životem v jejich okolí
hrajeme si na včeličky
prožitkové učení na školní
zahradě
využití
hmatových
domečků, rehabilitačních
chodníčků,
poznávacích
otočných panelů, hmyzích
domečků
třídění odpadu
soutěžení dětí
návštěva pivovaru Kocour
v jejich zvěřinci
poznávání zvířátek a jejich
krmení
soutěž – jazykové cvičeníkdo správně pojmenuje
zvířátko na obrázku?
stříháme, lepíme a
kreslíme zvířátka a jejich
domečky
společně si zpíváme
společný oběd v Pivovaru
odjezd vlakem do školek

Pozn. návrh aktivit je pracovní a během realizace projektu může být po dohodě s německým partnerem
upravován

12.1.2017
Veronika Strolená
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