TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
II.TŘÍDA - KOŤÁTKA

MŠ Starý Jičín
školní rok 2021 - 2022

JMENNÝ SEZNAM DĚTÍ

Brynecký Šimon

Greplová Barbora

Brzica Tobiáš

Hasalová Magdaléna

Černoch Martin

Janýšková Rozálie

David Michal

Juřicová Vendula

Fleischman Filip

Kumar Melissa

Janovský Tobiáš

Michalíková Klaudie

Rosa Jakub

Palacká Mia

Šnajdr Štěpán

Řepková Magdaléna
Tvarůţková Emma
Tvrdá Šarlota
Zaťková Anna

PŘEDSTAVENÍ TŘÍDY

Jsme třída Koťátek


Je nás 19



11 děvčat, 8 chlapců



Děti jsou ve věku od 3 do 5 let



8 dětí přichází ze třídy Sluníček



4 děti navštěvují MŠ prvním rokem



Třídní učitelky Karla Lušovská a Zdeňka Sedlářová



Spolupracují s námi paní uklizečka a školnice Hana Randusová, paní
kuchařka Lenka Mikšová a vedoucí ŠJ Hana Hilpertová



K omlouvání dětí slouţí tel: 556 752 583 nebo email: sjms@cbox.cz, k výměně
informací, návrhů podnětů se pouţívá třídní email: skolkastaryjicin@centrum.cz

Třídní písnička:
Kdo a kdo a kdo to je, co tu kolem brousí,
kdo si nedá pokoje, všude strká vousy.
Či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí,
Či a či a čičičí, jsou to holky kočičí.

Jak to v naší třídě chodí …


Provoz naší třídy je od 6:00 do 16:00 hod.




Při příchodu se pozdravíme.
Ráno si děti volí samy hračky, činnosti. Aktivity jsou částečně řízené
p.učitelkami, individuální práce s dětmi, tělovýchovné chvilky.
Po ranních hrách probíhá komunitní kruh, kde se přivítáme, určíme den,
měsíc, roční období, seznámíme se s programem dne, cvičíme.
Od 8:00 do 8:30 probíhá průběţná svačina.
Řízené činnosti po svačině, předchází motivace, pracujeme dohromady,
podle situace ve skupinách. Hodně vyuţíváme písničky, rytmické cvičení,
aby děti udrţely pozornost.
Na pobyt venku děti potřebují oblečení, které smí umazat, vhodnou obuv,
náhradní oblečení a pláštěnky uloţené do látkového pytlíku v šatně.
Obědváme společně, do jídla děti nenutíme, ale motivujeme je jídlo
ochutnat. Oběd probíhá v čase 11:30 do 12:00 hod. Děti odnáší talíř od
polévky a přináší si druhý chod samostatně. Učí se za jídlo poděkovat, o
přídavek poprosit.
Po obědě se děti umyjí, u postýlek se učí věci obrátit a
sloţit na hromadu před postýlku. Před spaním čteme
pohádky, zpíváme ukolébavky, pouštíme relaxační hudbu.
Děti vstávají kolem 14 hodin.
Odpoledne trávíme hrou ve třídě či podle počasí na školní zahradě.
Mimořádné akce, výlety, divadla jsou vyvěšené na nástěnce v šatně dětí a
na web. stránkách školy www.msstaryjicin.cz
Máme své třídní album na „Rajčeti“ – snaţíme se tam kaţdý týden přidávat
fotky.
V průběhu celého dne máme k dispozici pitný reţim – kaţdý má skleničku
na tácu se svou zančkou, děti se učí samostatně nalévat nápoj.















Naše rituály…


Kaţdodenní přivítání v kruhu (který má svůj vymezený prostor v herně)



Uklízení hraček při písničce Dělání, dělání, tato písnička je pro děti
signálem pro úklid hraček a pomůcek.



Oslava svátků a narozenin – písnička na přání



Pohádka před odpoledním odpočinkem, pohlazení



Podpora atmosféry a příprava na tradiční svátky a zvyky – kalendář

NA CO SE ZAMĚŘÍME



na klidný a bezproblémový průběh adaptace nových dětí na nové prostředí



upevňování vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi a učitelkami



na upevňování a dodrţování pravidel souţití ve třídě



upevňování reţimových a hygienických návyků (stolování, sebeobsluha, hygiena..)



na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy



na rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj
koordinace pohybů, zlepšení fyzické zdatnosti, obratnosti



na rozvoj tvořivosti při hře, logického myšlení



na podporu vzájemné komunikace a rozvoj řečových a jazykových dovedností



na upevňování správné a bezpečné manipulace s pracovním a výtvarným
materiálem



správné drţení tuţky, nůţek



na dostatečný pohyb venku, prohlubování kladného vztahu k přírodě



na rozvoj všeobecných poznatků o světě, ţivotě

Jak rodiče získávají informace o dění ve třídě…
 Osobní předávání informací o dítěti ODPOLEDNE při vyzvedávání dětí.
 Nástěnka v šatně třídy.
 Web mateřské školy – www.msstaryjicin.cz
 Email třídy: skolkastaryjicin@centrum.cz, záloţka třída II. - Koťátka
 Telefonicky 556 752 583
 Osobní individuální konzultace po domluvě s třídní učitelkou.

NAŠE TŘÍDNÍ PRAVIDLA
Děti seznamujeme s třídními pravidly a snaţíme se o jejich dodrţování po celý den:

Srdíčkové - jsme kamarádi, pomáháme si
Ručičkové - neubliţujeme si, pěkně si hrajeme, po sobě uklízíme,
nebereme, co nám nepatří
Ouškové - nepřekřičujeme se, nasloucháme si
Pusinkové - zdravíme, prosíme, děkujeme, mluvíme slušně
Kapičkové - myjeme se před a po jídle, po pouţití toalety, šetříme
vodou a mýdlem, vodou necákáme
Noţičkové - ve třídě chodíme krokem, běhá se venku
Postýlkové - odpočíváme potichu
Kytičkové - o přírodu pečujeme, neničíme ji, ke zvířátkům se chováme hezky

HRACÍ KOUTKY
V prostoru třídy máme několik hracích koutků, označených těmito symboly:
Koutek lega

Stavebnice

Kniţní koutek

Kuchyňka

Sportovní koutek

Dílna

Výtvarný koutek

Koutek hudební

TÉMATICKÉ CELKY TVP

JARO
HRÁLO SI KOŤÁTKO NA TRÁVNÍČKU

LÉTO
ČI A ČI A ČIČIČÍ

KOŤÁTKA OBJEVUJÍ JARO
KOČIČÍ RODINA

PODZIM
U KOŤÁTEK VE ŠKOLCE
KOTĚ V ZAHRÁDCE
LEZLO KOTĚ DÍROU V PLOTĚ

ZIMA
NA VÁNOCE ZA KRÁTKO, TĚŠÍ SE I KOŤÁTKO

SNĚŢÍ POTICHU, KOTĚ JE V KOŢICHU
POHÁDKA PRO KOŤÁTKA

Integrovaný blok září:

ČERVENÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

U KOŤÁTEK VE ŠKOLCE

Podtéma:

Bum, bum, ratata, kotě ťuká na vrata
Pravidla u koťátek

Dílčí cíle na měsíc září:

seznámení dítěte s prostředím mateřské školy, s dětmi, s dospělými,
se kterými se bude kaţdý den v MŠ setkávat
seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
uvědomování si sounáleţitosti s kolektivem, uvědomování si vlastní
osobnosti mezi ostatními dětmi a dospělými v kolektivu
zvládat jednoduchou sebeobsluhu a základní kulturně hygienické
návyky
respektování dospělých osob, které nejsou součástí rodiny dítěte,
získávání důvěry dospělých
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z
objevování apod.)
vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním
prostředí

Integrovaný blok říjen: ČERVENÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

KOTĚ V ZAHRÁDCE

Podtéma:

Prší, fouká, kotě mňouká (drak)
Kutálíme jablíčko jak kočička klubíčko (ovoce)
Koťátko zahradníkem (zelenina)
Tajemství proutěného košíku

Dílčí cíle na měsíc říjen:

poznávání zahradních plodin, ovoce a zeleniny, rozvoj smyslového
vnímání
vytváření základního povědomí o zdravém ţivotním stylu, zdravém
stravování
pozorování změny v přírodě s nastupujícím podzimem, proměny
počasí práce na zahradě
učení se v přírodě, seznamování se s přírodními ději a jevy (roční
období, změny v přírodě)
v rámci environmentální výchovy výpravy do místního lesa, zaměření
se na poznávání přírodnin, jejich sběr, vyuţití, třídění, řazení

Integrovaný blok listopad: ČERVENÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

LEZLO KOTĚ DÍROU V PLOTĚ

Podtéma:

Kočička zabloudila do lesíčka (stromy, houby)
Koťátko a kamarádi z lesa

Dílčí cíle na měsíc říjen:

získávání poznatků o lese, lesním prostředí, lesních ţivočiších
přípravou volně ţijících zvířat na zimu, se stěhovavým ptactvem
vytváření povědomí o přírodním prostředí, o rozmanitosti, vývoji a
proměnách
pochopení, ţe změny způsobené lidskou činností mohou prostředí
zlepšovat

Integrovaný blok prosinec: MODRÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

NA VÁNOCE ZA KRÁTKO, TĚŠÍ SE I KOŤÁTKO

Podtéma:

V Mikulášské botě spalo malé kotě
Koťátka slaví Vánoce

Dílčí cíle na měsíc prosinec:

zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
rozvoj komunikativních dovedností a vést děti ke kultivovanému
projevu (básně, písně na besídku)
manipulační činnosti a jednoduché činnosti s rozličnými předměty
(pracovní činnosti s nůţkami, lepidlem, hra na rytmické nástroje
apod.)
seznámíme se s tradičními zvyky a obyčeji
získávání povědomí o kulturních hodnotách svátků adventu a Vánoc záměrné soustředění na činnosti – výroba dárků

Integrovaný blok leden: MODRÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

SNĚŢÍ POTICHU, KOTĚ JE V KOŢICHU

Podtéma:

Koťátko a Tři králové
Koťátko, padá sníh, pojedeme na saních
Nemocné koťátko

Dílčí cíle na měsíc leden:

zaměření se na další výrazné změny v přírodě, pozorujeme různá
skupenství vody (led, sníh, sněhové vločky) a zkoumáme jejich
vlastnosti
prohlubování poznatků o ochraně zdraví při zimních sportech a v
zimním období vůbec - cvičení pohybové zdatnosti při zimních
sportech a při otuţování při pobytu venku - rozvíjení schopnosti
přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho dalším
změnám
chápat, jak je důleţitý pohyb pro naše zdraví, uvědomění si svého
těla
pojmenovat části těla, některé orgány, jejich funkce - rozlišovat, co
zdraví prospívá, co škodí - mít povědomí o některých způsobech
ochrany osobního zdraví a bezpečí

Integrovaný blok únor: MODRÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

POHÁDKA PRO KOŤÁTKA

Podtéma:

Kočky mají bál
Klubíčko pohádek

Dílčí cíle na měsíc únor:

naučit se zacházet s kníţkou
hledat v pohádkách lidovou moudrost a ponaučení
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
rozvoj představivosti a fantazie

Integrovaný blok březen: ZELENÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

HRÁLO SI KOŤÁTKO NA TRÁVNÍČKU

Podtéma:

Sahalo pacičkou po sluníčku
Slepička má kuřátka, kočka zase koťátka

Dílčí cíle na měsíc březen:

poznávat znaky jara, objevovat jeho pozoruhodnost a rozmanitost
vznik ţivota - rození mláďat, klíčení semínek, budeme poznávat
zvířata, květiny
rozvoj estetického vnímání, cítění a proţívání
vytváření povědomí o vlastní sounáleţitosti s ţivou a neţivou
přírodou, lidmi, společností

Integrovaný blok duben: ZELENÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

Podtéma:

KOŤÁTKA OBJEVUJÍ JARO

Klubíčko není vajíčko
Koťátko potkalo včeličku

Dílčí cíle na měsíc duben:

poznávat kulturu naší společnosti se všemi jejími zvyky a tradicemi –
Velikonoce
vyvolávat v dětech poznávací city jako např. zvídavost, zájem,
radost z objevování nového, chuť experimentovat apod.
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i
neverbálních
rozvoj úcty k ţivotu ve všech formách

Integrovaný blok květen: ZELENÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

KOČIČÍ RODINA

Podtéma:

Naše kočka strakatá, měla čtyři koťata
Byl jeden domeček

Dílčí cíle na měsíc květen:

rozvoj dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky
posílit citové vztahy ke svým nejbliţším
získání relativní citové samostatnosti
rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně proţívat
rozvoj estetického cítění, vnímání a proţívání
seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němţ dítě ţije – rozvoj schopností ţít ve společenství
ostatních lidí, přináleţet k tomuto společenství (k rodině, třídě, …)
vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i
technickém prostředí

Integrovaný blok červen: ŢLUTÉ KLUBÍČKO

Tematický celek:

ČI A ČI A ČIČIČÍ

Podtéma:

Koťátko jde na výlet
Koťátko cestuje

Dílčí cíle na měsíc červen:

seznamujeme se s dopravními prostředky, bezpečností silničního
provozu a značkami
vytváření pozitivního vztahu k intelektuální činnostem a učení
vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností,
základních aktivních postojů k ţivotu a ke světu
osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře osobní
pohody i pohody prostředí
vytváření

prosociálních

tolerance, …)

postojů

(sociální

citlivost,

respekt,

PLÁNOVANÉ AKCE NAŠÍ TŘÍDY
PODZIM






Divadla v MŠ (dle aktuální nabídky)
Drakiáda
Uspávání broučků- Světýlkový den
Velká rodinná hra - Podzimníček
Batůţkové dny - zavírání studánky, výlov rybníka..

ZIMA











Mikuláš v MŠ
Vánoční fotografování
Tvořivá vánoční dílna
Vánoční besídka
Vánoční nadílka pro zvířátka
Vánoční nadělování v MŠ
Hračkový den
Tříkrálové koledování
Bílý den
Maškarní ples v MŠ

JARO









Vítání jara- vynášení Moreny
Velikonoční dílna s rodiči
Zelený den
Batůţkové dny - za domácími zvířátky…
Modrý den – Den Země
Rej čarodějnic
Oslava Dne matek
Červený den

LÉTO







Fotografování třídy
Týden dětských radovánek- oslava Dne Dětí
Sportování pro legraci
Batůţkové dny – školní výlet..
Ţlutý den
Rozloučení se školkou

