Mateřská škola Starý Jičín, školní rok 2020 - 2021

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
ZELENÉ TŘÍDY

Paní učitelky: Bc. Karla Lušovská a Zdeňka Sedlářová

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Charakteristika třídy
Zelenou třídu navštěvuje 21 dětí ve věku 3 až 5 let. Složení třídy tvoří 13
chlapců a 8 děvčat, z toho 5 dětí navštěvuje MŠ prvním rokem. Všechny děti
jsou národnosti české a mluví česky. Zdravotní stav je dobrý, bez omezení, bez
speciálních vzdělávacích potřeb.

Vzdělávací záměry
Cílem naší práce s dětmi je vytvořit příjemné prostředí kde se budou děti cítit
bezpečně, kde se naučí základům toho, co budou v budoucnu potřebovat.
Řeknu si o pomoc, poradím si v situaci. Budeme vytvářet hravou mateřskou
školu plnou příjemných prožitků, her, kamarádství a pohody.

Metody a formy vzdělávání
Hlavní metodou v MŠ je hra – námětová, volná, připravená učitelkou,
didaktické, pohybové. Učíme se hrou, která má za cíl uvolnění, relaxaci a
zábavu a zároveň rozvíjí dítě po různých stránkách. Dále prožitkové učení a
situační učení. Individuální práce, spojení pohybu se zpěvem, hra na tělo,
básničky, říkadla, četba, výtvarný a grafomotorický projev. Spontánní formy
učení, přímo a nepřímo řízené činnosti, kooperativní učení, vlastní hry dětí.
Rituály
S rituály již pracujeme několik let, starší děti je znají. Rituály mají ve skupině
dětí významné místo. Častým opakováním dávají pocit jistoty a bezpečí.







Každodenní 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 (i zaměstnanců školy) – písnička na přání
Pohádka před odpoledním odpočinkem, pohlazení,
Podpora atmosféry a příprava na tradiční svátky a zvyky - kalendář

REŽIM DNE V ZELENÉ TŘÍDĚ

PROVOZ MŠ: 6:00 – 16:00
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, zdravotní cviky
 hygiena, dopolední svačina
 ranní kruh
 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
 literární nebo hudebně poslechová chvilka – čtení pohádek, příběhů na
pokračování, poslech relaxační hudby, odpočinek a spánek
14:15 – 16:00
 odpolední svačina
 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

HRACÍ KOUTKY

Hrací koutky stimulují děti ke hře a tvořivým činnostem. Děti se učí
spolupracovat, pomáhat si, a samostatnosti při tvořivých činnostech a při úklidu
hraček a pomůcek. Na začátku školního roku se zaměříme na důkladné
seznámení dětí se třídou, s jejím uspořádáním, s každou hračkou, aby je děti
poznaly, co s nimi mohou dělat, kam je ukládat. Zaměříme se na samostatné
vybírání hraček a pomůcek. Budeme tvořit pravidla pro práci v hracích koutcích.

V tomto školním roce jsme označili hrací koutky těmito symboly:
Koutek puzzlí a skládaček
Lego koutek
Koutek dopravy
Knižní koutek
Sportovní koutek
Výtvarný koutek
Koutek praktický
Koutek hudební
Koutek - domeček

PRAVIDLA V NAŠÍ TŘÍDĚ

Srdíčkové (jsme kamarádi, pomáháme si)
Ručičkové (neubližujeme 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 použití toalety, šetříme
vodou a mýdlem, necákáme vodou)
Nožičkové (ve třídě chodíme krokem, běhá se venku)
Měsíčkové (odpočíváme potichu)
Kytičkové (o přírodu pečujeme, neničíme ji, ke zvířátkům se chováme hezky)

Pravidla chování v MŠ
Pravidla chování v MŠ platí pro všechny děti i pro dospělé. Jsou zveřejněna na
viditelném místě v podobě piktogramů.
Organizace hygieny
U nejmladších dětí preferujeme postupné hygienické návyky po použití toalety,
umývání rukou před a po jídle, při příchodu z venku, podle individuálního tempa.
Organizace stolování
Nikdo není do jídla nucen, pomalejší děti mají čas v klidu dojíst podle svých
možností. Máme dohodu, že jídlo alespoň ochutnáme. Po obědě si děti samy
odnášejí talíře, učí se uklidit své místo.

CHARAKTERISTIKA TVP

Myšlenka TVP
Život ve třídě s námi budou prožívat maňásci Pejsek a kočička. Díky nim se
budeme snažit naučit se být kamarádi, vzájemně si pomáhat a spolupracovat.
Pejsek s kočičkou pro nás představují velkou motivaci a budou nás provázet
celým školním rokem.

Obsah vzdělávání
Obsah vzdělávání zahrnuje deset témat. Témata TVP jsou koncipována tak, aby
na sebe navazovala v rámci ročních období, aby zahrnovala zvyky a tradice,
svátky a důležité události během celého roku a směřovala k všestrannému
rozvoji dětí. Ty jsou dále rozpracovány do podtémat.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH - ZÁŘÍ

Integrovaný blok: O PANENCE, KTERÁ PLAKALA

(písnička Naše malá kočička)

Tematická část: Hola, hola pejsek s kočičkou nás volá
Pedagogický záměr:
Seznámení s novými kamarády, navázání kontaktů, prohlubovat
sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček), začlenit se
do třídy
Tematická část: Panenka Járinka
Pedagogický záměr:
Vypěstovat a upevnit návyky správného chování, vytvoření třídních
pravidel, získat informace o vzájemné poloze předmětů ve třídě

Vzdělávací cíle:
 vést k návykům sebeobsluhy (samostatnost při oblékání, stolování,
hygieně)
 adaptovat a orientovat se v MŠ (pro děti navštěvující MŠ prvním rokem)
 zapojit rodiče a děti do režimu třídy
 dodržovat a upevňovat pravidla společného soužití
 vytvářet přátelské vztahy mezi dětmi, navazovat kontakty s dospělými

ŘÍJEN

Integrovaný blok: JAK SI PEJSEK ROZTRHAL KAŤATA
( písnička Kočka leze dolu, Kočka leze dírou)

Tematická část: Vitamíny pro pejska a kočičku
Pedagogický záměr:
Poznávání ovoce a zeleniny podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, význam
pro zdraví, seznámení s podzimními pracemi na zahradě.
Tematická část: Podzimní košík
Pedagogický záměr:
Všímat si proměnlivosti počasí a s tím souvisejících změn v přírodě,
poznat a pojmenovat základní a doplňkové barvy, pouštění draka.

Vzdělávací cíle:
 rozvíjet smyslové vnímání okolního světa (podzimní příroda, ochutnávka
plodů)
 seznamovat se postupně s ročním obdobím

LISTOPAD

Integrovaný blok: PEJSEK S KOČIČKOU V LESE

(písnička Skákal pes)

Tematická část: Procházka podzimním lesem
Pedagogický záměr:
Charakteristika podzimní přírody, hraní a tvoření z listů, všímání si změn
v přírodě, roční období a jejich znaky, poznávání listnatých a
jehličnatých stromů a jejich plodů, sběr plodů, tvoření z kaštanů, žaludů,
bukvic, šípků, jeřabin..
Tematická část: Kamarádi z lesa
Pedagogický záměr:
Objevování života některých zvířat ve volné přírodě
Vzdělávací cíle:
 vytvářej poznatky o stromech
 vést k ochraně přírodního prostředí
 seznamovat se s životem volně žijících zvířat pojmenovat nejznámější
 rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti

PROSINEC

Integrovaný blok: JAK TO BYLO NA VÁNOCE

(písnička Sněží, Sněží)

Tematická část: Mikulášské překvapení
Pedagogický záměr:
Příprava na návštěvu Mikuláše, tradice s ním spojené

Tematická část: Čas vysněných přání
Pedagogický záměr:
Poznávání vánočních tradic a zvyků, radostné prožívání předvánočního
času, společná výzdoba školky, příprava na Vánoční besídku, výroba
dárečků, přání, ozdob, pečení cukroví

Vzdělávací cíle:
 seznámit se a společně oslavit tradiční svátky
 posilovat kultivovaný projev dětí
 podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci

LEDEN

Integrovaný blok: PEJSEK S KOČIČKOU PROŽÍVAJÍ ZIMU
(písnička Podívej kocourku, Náš kocourek zlámal nohu)

Tematická část: Kožíšek nás zahřeje
Pedagogický záměr:
Charakteristika zimy,
zimní
počasí,
pozorování
přírody,
experimentování se sněhem a vodou, seznamování se zimními sporty
na sněhu i na ledě, správným oblečením v zimě, s bezpečností při
sportování, orientace v prostoru

Tematická část: Naše Micka ta si žije, jazýčkem se denně myje
Pedagogický záměr:
Poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu
péče čistotu a zdraví, námětové hry na lékaře, jak se chránit před
nemocí
Vzdělávací cíle:
 umět charakterizovat roční období 2 – 3 typickými znaky
 rozvíjet pohybové dovednosti hrubé i jemné motoriky
 poznávat zimní sporty a radovánky, upevňovat si obratnost při pohybu
na sněhu
 mít povědomí o péči o zdraví, co škodí a co ne

ÚNOR

Integrovaný blok: JAK HRÁLI DIVADLO

(písnička Utíkej, káčo, utíkej)

Tematická část: Pejsku, tancuj, tancuj vykrucaj
Pedagogický záměr:
Společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a
pohodu ve třídě, soutěže a hry
Tematická část: Pan Čapek
Pedagogický záměr:
Poznávání různých druhů knih, ilustrace, zacházení s knihou, četba a
vyprávění pohádek, návštěva knihovny
Vzdělávací cíle:
 seznamovat se s rytmickými hudebními nástroji a hrou na ně
 rozvoj mluveného slova
 vytvářet vztah k literárnímu dílu - poslech a četba pohádek, příběhů,
básní a říkanek
 soustředěně poslouchat hudbu, pohádku, sledovat divadlo

BŘEZEN

Integrovaný blok: JAK SE SUŠILI NA SLUNÍČKU
(písnička Hrálo si koťátko, Naše kočka strakatá)

Tematická část: Sluníčko už venku svítí, pejsek hledá první kvítí
Pedagogický záměr:
Poznávání charakteristických znaků jara, první jarní květiny, jarní tání
Tematická část: Koťáko a Štěňátko
Pedagogický záměr:
Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, proč je chováme, jaký je z
nich užitek, kdo a jak se o ně stará, prohlídka domácího
hospodářství.
Vzdělávací cíle:
 vytvářet u dětí povědomí o spojení s živou přírodou (znaky jara, první
kytičky)
 poznat a pojmenovat některá domácí zvířata, napodobovat jejich zvuky

DUBEN

Integrovaný blok: JAK SLAVILI VELIKONOCE

(písnička Taneček)

Tematická část: Pejsek a kočička nelíhnou se z vajíčka
Pedagogický záměr:
Seznamování s velikonočními zvyky, prohlubovat znalosti o
velikonočních tradicích, malování kraslic, pomoc při velikonoční výzdobě
Tematická část: Pejsek s kočičkou si hrají na louce
Pedagogický záměr:
Vzdělávací cíle:
 seznamovat se s lidovými zvyky a tradicemi spojenými s obdobím
Velikonoc
 seznámit se s některými druhy hmyzu, které můžeme vidět na louce

KVĚTEN

Integrovaný blok: JAK SI MYLI PODLAHU
(písnička Mámo, táto, v komoře je myš, Přiběhlo k nám malé kotě)

Tematická část: Jak prali prádlo
Pedagogický záměr:
Seznamování a poznávání prostředí, v němž dítě žije-rodina, členové
rodiny, společná příprava a realizace besídky, výroba dárků a
přáníček, prohlubování citové vazby na maminku a rodinu.
Tematická část: Psaní do Nymburka
Pedagogický záměr:
Poznáváme zaměstnání a profese dospělých, věcí, které slouží člověku
při práci
Vzdělávací cíle:
 zachytit a vyjádřit své prožitky
 základní povědomí o sobě a své rodině

ČERVEN

Integrovaný blok: JAK SI DĚLALI K SVÁTKU DORT

( písnička Houpy, houpy)

Tematická část: Překvapení pro pejska a kočičku
Pedagogický záměr:
Radostné prožívání příprav oslavy MDD, navazovat citové vztahy ke
kamarádům.
Tematická část: Pejsek a kočička na cestách
Pedagogický záměr:
Poznávání dopravních prostředků, seznámení s některými značkami,
bezpečné chování v dopravních situacích.
Vzdělávací cíle:



přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
seznámit se některými dopravními prostředky a bezpečnosti silničního
provozu

ČERVENEC

Integrovaný blok: PEJSEK S KOČIČKOU ŠLI SPOKOJENĚ DOMŮ

( písnička Pejsek)

Tematická část: Letní hrátky
Pedagogický záměr:
Charakteristika letního období, počasí. Příprava dětí na prázdniny,
upozornění na bezpečnost při hrách, loučení se školkou.

PLÁN AKCÍ MŠ
Akce budeme realizovat podle aktuální epidemiologické situace.

PODZIM




Kouzlení s klaunem
Divadla v MŠ (dle aktuální nabídky)
Drakiáda

ZIMA








Mikuláš v MŠ
Výlet do lesa – ke krmelci
Vánoční nadělování v MŠ
Hračkový den
Tříkrálové koledování
Bílý den
Maškarní ples v MŠ

JARO








Vítání jara- vynášení Moreny
Zelený den
Batůžkový den- výlet za zvířátky
Modrý den – Den Země
Rej čarodějnic
Oslava Dne matek
Červený den

LÉTO






Fotografování třídy
Týden dětských radovánek- oslava Dne Dětí
Batůžkový den – školní výlet
Žlutý den
Rozloučení se školkou

