Mateřská škola Zásmuky
Celoroční projekt:

VESELÝ ROK
Motto: „Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky a vteřiny.“ K.Čapek

Školní rok 2020 – 2021

Celoroční projekt: Veselý rok

Hlavní záměr: Prostřednictvím radostné a tvořivé atmosféry umožnit dětem aktivní získávání
zkušeností a zapojení do příprav zábavných a netradičních činností, zprostředkovat dětem bližší
kontakt mezi jednotlivými třídami
Cíle projektu:
-

Seznámení dětí se životem ježků, rozvoj úcty k životu ve všech jeho podobách
Podpora řečových schopností a tvořivého myšlení
Orientace v ročních obdobích
Prohloubení dosavadních znalostí o barvách, experimentování s barvami
Rozvoj spolupráce a kooperace dětí
Seznamování dětí se způsobem života jiných kultur
Posilování smyslového vnímání
Získání citového prožitku a utvrzení se v pocitu sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi
Vytvoření podnětného prostředí s dostatkem tvořivého a didaktického materiálu, které bude
pro děti výzvou k jeho poznávání a zkoumání
Rozlišování některých obrazných symbolů, porozumění jejich významu
Vyvinutí volního úsilí, schopnosti soustředit se na činnost a její dokončení
Rozvíjení spolupráce s rodiči, posilování pocitu důvěry a vzájemné podpory

Očekávané výstupy z RVP PV:
-

Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí
Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně formulovaných
větách
Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
Vyjadřovat svou fantazii a představivost ve tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,
hudebních, pohybových či dramatických )
Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci
Přemýšlet, uvažovat a své myšlenky i úvahy vyjádřit
Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
Podílet se na organizaci hry a činnosti
Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás
Spolupracovat s ostatními
Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Časové rozvržení:
4x za rok po dobu jednoho týdne

Obsah: 4 projektové týdny
1.
2.
3.
4.

Uspávání ježků
Po stopách Yettiho
Barevný týden
Indiánské léto

Formy aktivit:
-

Cílené aktivity zaměřené dle úkolů v jednotlivých třídách
Tvořivé činnosti, práce s přírodninami
Práce s obrazovým materiálem a literaturou
Příběhy, hry, slovní hříčky, dramatické scénky
Tvořivá dílna s rodiči, labyrint pro rodiče a děti
Přednáška člena Záchranné stanice
Cesta přírodou dle plánu
Spolupráce s rodiči při zajištění barevného oblečení
Spolupráce se školní kuchyní při přípravě „barevného jídelníčku“

OBSAH PROJEKTU:
1. Uspávání ježků
-

Seznamování se způsobem života – encyklopedie, obrázkové knihy, interaktivní tabule
Čtení a vyprávění příběhů
Přednáška o životě ježků s praktickým pozorováním - pracovník Záchranné stanice
Hádanky, básně, říkadla s pohybem, písně
Didaktické hry, pohybové a hudebně pohybové hry
Improvizované dramatické scénky a příběhy
Tvoření – modelování, kreslení, malování, práce s přírodninami, textilem
Doplnění akcí s rodiči: Tvořivá dílna – odpolední tvoření s maminkou, tatínkem, výroba ježků
libovolným způsobem, na závěr labyrint pro rodiče a děti, na školní zahradě umístění ježků
v přírodě

2. Po stopách Yettiho
-

Seznamování s postavou Yettiho
Kresba Yettiho – výstava obrázků a vzájemná návštěva tříd
Pokusy s ledem a sněhem, filtrování vody a sněhu
„zmrzlé překvapení“ – tvořítka, barevný x ovocný led, sníh
Zimní sporty ve třídě
Básně a písně s tematikou polárních krajů, Eskymáků apod.
Stavění domečku či brlohu pro Yettiho na školní zahradě
Společná akce v přírodě – Po stopách Yettiho – dle plánku a šipek každá třída – čtení dopisu a
plnění jednotlivých úkolů(sestavení rozstříhaného obrázku, postavení krajiny ze sněhu,
převážení sněhu na bobech, „mlha na horách“- překonávání trasy se zavázanýma očima,
horské „psí spřežení“, na závěr hledání pokladu

3. Barevný týden
-

-

Podmíněno spoluprací s rodiči – pomoc při zajišťování barevného oblečení na každý den a
spoluprací se Školní kuchyní při přípravě jídelníčku, který bude korespondovat s barevnými
dny
Červené pondělí
Modré úterý
Žlutá středa
Zelený čtvrtek
Různobarevný pátek
Každé dítě přijde do MŠ v barvě oblečení, která odpovídávanému dni, v pátek libovolně (např.
nejoblíbenější barva, odstíny nebo kombinace barev)
Společné výstavky předmětů dané barvy
Jazykové hry, říkadla, básně, písně, hudebně pohybové a pohybové hry
Pohádkové příběhy (Červená Karkulka)
Tvoření – kreslení, malování, skládání, lepení, mozaiky, navlékání korálků, batikování či
barvení textilu, malba tříd na velký arch papíru
Barevné dobroty – typické potraviny – ochutnávka
Barevné vyzdobení třídy
Sázení barevných květin do truhlíků
Dramatizace – Barevná pohádka
Pokusy a experimentování s barvami – vzájemné předvedení
Využití programů na interaktivní tabuli

4. Indiánské léto
-

Prohlížení encyklopedie, mapy světa, využití interaktivní tabule
Poslech příběhu o Kryštofu Kolumbovi a jeho objevení Ameriky
Písně a básně o Indiánech, hra na tělo a dětské rytmické i melodické nástroje
Pojmenování indiánského kmene dětí v MŠ (např. podle názvu MŠ nebo významného místa
v okolí)
Vymýšlení indiánských jmen
Seznamování s indiánskou řečí – indiánský slovníček
Indiánské hry – hod barevnými kameny, žabky
Malba přírodninami
Vyhledávání a odlévání stop v přírodě
Vrh do dálky polenem , hod oštěpem, střelba prakem papírovými kuličkami na cíl
Stezka odvahy za pokladem Šamana
Tvoření – luk a šípy, teepee, indiánské rytmické nástroje, lapače snů, indiánské čelenky,
ponča, trika
Vaření polévky – kotlíkovky

Zpracoval kolektiv MŠ Zásmuky

