Celoroční projekt MŠ „Sluníčko“ na rok 2010-2011

Motto: „Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.“
ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí:
-

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence činnostní a občanské

RVP udává celistvost rozvoje osobnosti dítěte, a to uspořádáním do 5 vzdělávacích oblastí,
které respektuje i náš ŠVP a jsou nazvány:
-

Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět

ŠVP naší MŠ se jmenuje“ „Cestování se sluníčkem“.
Provázáním vzdělávacích oblastí a volbou nejvhodnějších aktivit a činností sestavují učitelky
ve třídách celek - třídní vzdělávací program.
Tento program je vlastně „Sluníčko plné pohádek, písniček, básníček, tvoření, vyrábění a
poznávání“.
Za název „Sluníčko“ je přiřazena činnost charakteristická pro daný měsíc či ročních období.
Hlavních témat je 10, mají svá podtémata s hlavním pedagogickým záměrem.
Popis a formy vzdělávání:
Vzdělávání je uskutečňováno během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se ve
MŠ naskytnou. Vzdělávání je založeno na prožitcích dítěte, na vyváženosti spontánních
aktivit, řízených činnostech v menších či větších skupinách nebo individuálně. Umožňujeme
dětem hledat samostatné cesty tvořivým myšlením, vlastním nápadem či fantazií.
Ke vzdělávání nadaných, talentovaných dětí využíváme různých aktivit MŠ, zvláště pak
činností výtvarných, pracovních, dramatických, hudebních. Při vzdělávání dětí s odkladem
školní docházky máme vypracovány individuální plány (konzultace s PPP).
V naší MŠ se zaměřujeme na rozvíjení možností každého dítěte s důrazem na uspokojení
potřeb dětí během celého dne v MŠ.

Deset témat Velkého oddělení
1. Sluníčko vyplouvá

2. Sluníčko a plody podzimu

- Škola nás volá

- Na zahradě (plody zahrady)

- Moji kamarádi

- Na poli (drak)

- Tady jsem doma (moje město)

- V lese (zvířátka)

3. Sluníčko a barvy podzimu

4. Sluníčko naděluje

- Co umí vítr a déšť

- U nás doma, v MŠ s Mikulášem

- Když kamarád stůně

- Vánoce – Ježíšek

5. Sluníčko v závějích

6. Se Sluníčkem kolem světa

- Zimní hry a sporty

- Hádej čím jsem

- Půjdu k zápisu

- Co děláme celý den a celý rok

- Mrazík a fujavice

- Čím cestujeme

- Zvířátka a ptáci v zimně

- Řeky a moře

7. Sluníčko vítá jaro

8. Se Sluníčkem za zvířátky

- Když jaro ťuká (muzikanti jara)

- Domácí zvířata a jejich mláďata

- Svátky jara

- Kdo žije u potoků, řek, rybníků
- Zvířátka ve volné přírodě
- Rej čarodějnic

9. Se Sluníčkem do přírody

10. Sluníčko jde na prázdniny

- Máme se rádi s tátou a mámou

- Planeta Země

- Svátek Matek

- Království zvířat (zvířata ve světě)

- Voňavá zahrádka

- Hurá na prázdniny

- Barevná kvetoucí příroda

- Slavíme svůj svátek

Učitelky při své práci respektují věk, osobnost dítěte, mají na paměti význam podílu
rodičů na vzdělávání v MŠ, berou v úvahu podmínky třídy, mat.školy a dalších
možností a okolností vycházejí ze skutečností zjištěných prováděným hodnocením:
I.

Rozvoj osobnosti dítěte
Učitelka
- rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi
- vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho
- posiluje sebevědomí dítěte a jeho sebedůvěru ve vlastní schopnosti
- vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi
- stimuluje rozvoj řeči
- seznamuje děti se vším, co je důležité pro život
- zdůrazňuje význam vlastních aktivit
- je připravena pomoci dětem, pokud to potřebují
- vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne

II.

Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ
Učitelka
- usiluje o partnerské vztahy s rodiči
- odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost
podílet se na činnosti s dětmi
- umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu třídy (školy) a jeho
hodnocení
- vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech

III.

Provádění hodnocení a využívaní zjištěných informací pro další
pedagogickou činnost
Učitelka
- jak se děti cítily
- co se naučily
- co se povedlo, co ne a proč
- vede individuální záznamy o dítěti

Témata Malého oddělení a Středního oddělení
1. Už se těším do školky
Noví kamarádi
Naše škola
Rodina domov
Hrajeme si

2. Barevný podzim
Barvy podzimu, roční období podzim
Stromy listnaté a jehličnaté
Zvířátka na podzim
Ovoce a zelenina

3. Svět kolem nás
Dopravní prostředky, bezpečnost na silnici
Ptáci odlétají
Z plodů a z práce lidí
V lese

4. Adventní čas
Nakupujeme, věci zimní potřeby
Barvy
Tradice, příprava. Pomáháme
Co si přeji, dárečky pod stromeček

5. Sněhové království
Zimní sporty
Zima nás halí bílým závojem
Zvířátka v zimě
Ptáci v zimě
Péče o zdraví

6. Ve zdravém těle zdravý duch
Lidé a jejich práce
Lidské tělo
Věci denní potřeby
Jaký jsem (pohled do zrcadla)

7. Jaro už je tu
Příroda se probouzí
Zvířata a mláďata
Jarní květiny
Velikonoce, tradice

8. Přijel cirkus
Práce s knihou
Zvířátka ze ZOO
Velký, malý, větší, menší, dlouhý, krátký
Počítáme – cirkus představení

9. Svět je plný kytiček
Den Matek
Stromy
Hmyz (včela, motýl, mravenec)
Pestré květiny

10. Děti celého světa
Den Dětí
Dopravní prostředky, dětská hřiště
Časové pojmy
Voda, vodní říše
Nastává léto

