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CELOŠKOLNÍ PROJEKT – TO JE MŮJ KAMARÁD

KAMARÁDI JSOU PEVNÉ BODY, o něž se každý z nás může opřít. Pro děti v naší školce jsou kamarády všichni ti, kdo je obklopují láskou a
zájmem.
Pojďme, milí rodiče, ukázat dětem, že kamarádi jsou opravdu všude kolem nás, v lidech, v přírodě i ve věcech.
Pojďme dětem ukázat, že nejspolehlivějším a nejvěrnějším kamarádem je jejich vlastní rodina.
OBDOBÍ
ŘÍJEN 2018
MŮJ KAMARÁD JE SE
MNOU VE ŠKOLCE
LISTOPAD 2018
KNÍŽKA JE MŮJ
KAMARÁD

OBSAH ČINNOSTÍ
Vyprávíme si o kamarádství.
Namalujeme/nakreslíme/slepíme portrét
kamaráda, spolu s ním jej dáme do rámečku.
Rodiče si čtou s dětmi pohádky.
V MŠ vytvoříme hlavy pohádkových stonožek,
k nimž doplňujeme jednotlivé články těla.

PROSINEC 2018
DÁREK PRO
KAMARÁDA

Výroba originálního dárku pro kamaráda
v dětském domově nebo v domově seniorů.

LEDEN 2019
HRAČKA JE MŮJ
KAMARÁD

Vyprávíme si příběhy našich vánočních hraček.
Staráme se o panenky a autíčka ve školce.
Hrajeme si s panenkami a kočárky, učíme se
pečovat o miminka.

VÝSTUP
 Ve školce vytvoříme rámeček A4 pro budoucí portrét.
 Na nástěnkách představíme třídní galerii dětských kamarádů.









ÚNOR 2019
PTÁČEK JE MŮJ
KAMARÁD
BŘEZEN 2019
RODINA JE MŮJ
KAMARÁD

Vyprávíme si o ptáčcích v zimě.
Krmíme ptáčky.
Vyrábíme jednoduchá krmítka.
Vyprávíme si o významu rodiny, o vztazích
v rodině. Učíme se pomáhat rodičům.

DUBEN 2019 –
ZVÍŘÁTKO JE MŮJ
KAMARÁD

Staráme se o zvířata v lese.
Navštívíme ZOO.
Vyprávíme si o zvířátku, které máme doma.










KVĚTEN 2019 ŠKOLKA JE MŮJ
KAMARÁD

Pasování předškoláků během Zpívání
maminkám.
Ukážeme školku novým dětem.

Těšíme se na spolupráci! Učitelé MŠ Klášterní




Rodiče čtou dětem denně večer alespoň jednu pohádku nebo příběh.
Jeho název zapíší druhý den s dítětem na oválný barevný papír a
připevní jej v šatně ke své pohádkové stonožce.
Nejdelší stonožka znamená největšího kamaráda s knihami.
Vyrobíme ve školce dárek.
Při zpívání v domově seniorů (v KNL) předají děti své dárky babičkám a
dědečkům.
Školka předá dárky do Dětského centra Liberec.
Hrajeme si ve školce na maminky a tatínky, staráme se o své děti,
umíme obléci a pochovat miminko. Nenecháme žádnou hračku rozbitou
a pohozenou.
Babičky uháčkují/upletou 1 obleček pro školní panenku, dědečkové
vyrobí autíčko pro kluky.
Čteme si příběhy o ptáčcích.
Krmíme ptáčky v zahradě a v parku.
S rodiči vyrobíme krmítko a zavěsíme jej na školní zahradu.
Setkáme se s rodiči na dnech otevřených dveří. Rodiče se mohou přijít
na nás podívat do školky.
Ozdobíme školku
Vyrobíme v MŠ krmelec pro lesní zvířátka.
Půjdeme do ZOO, pojedeme na kozí farmu, najdeme si svého
zvířecího kamaráda, kterého si namalujeme
Ukážeme ostatním fotografii našeho domácího kamaráda a vyrobíme
mu pelíšek
Herci z divadla FXŠ pasují předškoláky na školáky
Setkáme se s novými dětmi na dnech otevřených dveří

