TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„Rok se Sluníčkem“

Třída: Žlutá

Školní rok: 2020 – 2021
Personální obsazení:
Učitelky: Zuzana Juráková

Charakteristika třídy:
Žlutou třídu navštěvuje v tomto roce 12 dětí ve věku 2,5 – 3,5 let. Z
toho starších 3 let jsou pouze dvě děti. Složení třídy tvoří 7 děvčat a 5
chlapců. U dětí od 2 let probíhá vzdělávání dle individuálního rozvoje,
čerpáme z odborné literatury od Pavly Kickové " Poznáváme, hýbeme
se, tvoříme". Při vzdělávání postupujeme dle ŠVP a vycházíme z potřeb
dětí. Zdravotní stav dětí je dobrý, bez omezení.

Z analýzy třídy vyplývá náš pedagogický záměr:
Vzhledem k věku dětí v této třídě, budeme věnovat dostatek času
adaptaci dětí ve spolupráci s rodiči a v souladu s individuálními
potřebami dětí. Děti si budou postupně zvykat na celodenní pobyt v MŠ,
odloučení od rodičů, každodenní činnosti a rituály. Budou vedeny k
samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Budou se učit
komunikovat s učitelkami a s ostatními dětmi, spolupracovat, hrát si ve
skupinkách. Společně si vytvoříme jednoduchá třídní pravidla a rituály.
Také je povedeme k vzájemné ohleduplnosti, toleranci a k tomu, aby si
navzájem pomáhaly.

Režim dne ve žluté třídě:
6:00 – 7:00 – otevření MŠ, scházení dětí v zelené třídě, spontánní
činnosti, dětská hra
7:00 – 9:20 - individuální práce s dětmi, nepřímo řízené aktivity –
pedagogem připravená nabídka, tělovýchovná chvilka, ranní kruh,
hygiena, dopolední svačinka a didakticky cílené činnosti – činnosti řízené
pedagogem – skupinové, frontální.
9:20-11:15 – příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku
11:15 - 11:45 – hygiena a oběd
11:45 – 12:15 – hygiena a příprava na odpočinek, nebo vyzvedávání dětí
po obědě.
12:15 – 14:15 – čtení pohádek, poslech relaxační hudby, odpočinek a
spánek

14:15 – 16:00 – odpolední svačinka, zájmové činnosti a pohybové aktivity
ve třídě nebo na školní zahradě, předávání dětí zákonnému zástupci –
průběžně od 14:30 do 15:55
16:00 – uzavření MŠ
Režim dne je přizpůsoben tempu dětí a jejich momentálním potřebám.

Sociálně komunikační pravidla:
Pravidla v naší Žluté třídě:
SRDÍČKOVÉ – pomáháme si, protože jsme kamarádi
RUČIČKOVÉ – uklízíme po sobě, nejsme nepořádníčci
NOŽIČKOVÉ – pomalu po třídě chodíme, ať se nezraníme
PUSINKOVÉ – pěkná a kouzelná slovíčka otvírají srdíčka
OUŠKOVÉ – mluvit hezky umíme, nekřičíme, nasloucháme

Evaluace a hodnocení
Hodnocení:
Hodnocení vzdělávacích výsledků dětí – portfolio
Formy záznamů o dětech.
Diagnostické portfolio ve formě:
Papírové – vybrané produkty dětí – formát A3 – kresba sluníčka,
domečku

Složka s diagnostickými údaji o dítěti – vstupní dotazník
Sběrné – pracovní portfolio sloužící ke shromažďování různých
materiálů a výkresů dítěte v průběhu roku. Má formu papírového šanonu
označeného značkou dítěte a umístěného v otevřené skříni ve třídě. Je
volně přístupné dětem, rodičům. Kdykoliv mohou vkládat, prohlížet,
hodnotit, odnášet výtvory domů.
Třídní – obsahuje vizuální dokumenty, fotografie jsou zveřejněny na
webové stránce msstaryjicin.rajce.@idnes.cz

Evaluace na úrovni třídy:
- Každodenní-zápis v třídní knize
- Pololetní
- Závěrečná

Obsah vzdělávání:
Projektování na úrovni třídy.
Hlavní integrované bloky vycházející z ŠVP rozvíjíme a přizpůsobujeme
konkrétním potřebám a možnostem dětí třídy Sluníček. Integrované
bloky členíme podle vlastních záměrů na menší tematické celky. Ty
budeme přizpůsobovat aktuálnímu dění ve třídě, nově příchozím dětem.
Podle potřeby se k nim i opakovaně budeme vracet, aby si děti nové
dovednosti i vědomosti dostatečně osvojily.

Vzdělávací nabídka:
Integrovaný blok obsahuje v TVP:
1. Tematickou část
2. Záměr, klíčovou kompetenci
3. Vzdělávací cíle, očekávané výstupy
4. Nabídka činností

Integrované bloky:
ZÁŘÍ – Sluníčko u kamarádů ve školce
Pedagogický záměr – Prostřednictvím plyšového Sluníčka adaptovat děti
na nové prostředí MŠ, seznamovat s novými kamarády, s režimem dne,
pravidly kolektivního soužití, vytváření pocitu bezpečí a pohody.
ŘÍJEN – Sluníčko a podzimní zahrádka
Pedagogický záměr – Vytvářet základní poznatky o podzimní přírodě a
jejich proměnách, seznámit s některými druhy ovoce a zeleniny.
LISTOPAD – Čáry máry s podzimem
Pedagogický záměr – Vytvářet u dětí základní poznatky o stromech listnaté, jehličnaté), pojmenovat nejznámější lesní zvířátka, seznamovat
se správným chováním v lese, vést k ochraně přírodního prostředí

PROSINEC – Vánoční dárek od Sluníčka
Pedagogický záměr – Seznamovat děti s tradicemi a zvyky (Mikuláš,
čert, anděl. Vánoce). Vnímat atmosféru vánočních svátků. Vytvářet
kladné vztahy mezi dětmi (pomoc, přizpůsobivost, toleranci).
Procvičovat paměť dětí při učení básniček, písniček vztahujících se k
tématu.
LEDEN – Sluníčko a zamrzlý rybník
Pedagogický záměr – Zopakovat si charakteristické znaky zimního
počasí. Získat základní poznatky o tom, jak prožívají zimu někteří
živočichové (ryby, ptáci). Motivovat děti k získání nových poznatků
prostřednictvím pokusů s ledem a sněhem. Vědět, co si oblékáme v zimě.
ÚNOR – Tančíme se Sluníčkem na karnevale
Pedagogický záměr – rozvíjet komunikaci prostřednictvím motivacekarneval. Vytvářet základní poznatky o zdraví a lidském těle. Poznávání
různých typů knih.
BŘEZEN – Sluníčko volá na jaro, aby se už chystalo
Pedagogický záměr – Vytvářet u dětí povědomí o spojení s živou
přírodou (znaky jara, první kytičky), vytvářet pozitivní vztah ke knize
DUBEN – Sluníčko mezi zvířátky
Pedagogický záměr – Seznámit děti s lidovou tradicí – Velikonoce.
Předat dětem základní poznatky o domácích zvířatech a mláďatech,
naučit se, jak se k nim správně chovat a jak o ně pečovat.

KVĚTEN – Sluníčko nese květinku, pro tu naši maminku
Pedagogický záměr – Znát jednotlivé členy rodiny, umět je pojmenovat,
podílet se na přípravě krátkého pásma ke Dni matek. Znát a pojmenovat
co děláme celý den. Seznamovat děti se základními matematickými
pojmy (geom. tvary, velikost, pořadí)
Červen – Se Sluníčkem jedeme na výlet
Pedagogický záměr – Naučit děti všímat si okolního světa-orientovat se
v okolí, ve městě. Seznámit s pojmem doprava, s různými druhy
dopravních prostředků a základními pravidly bezpečnosti během
cestování.
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