Mateřská škola

školní rok 2018/2019

PLÁN AKTIVIT

PODZIM
-

-

kulturní akce: maňáskové divadlo
Budka v poli, Máša a medvěd
scénické divadlo pro nejstarší děti
Kouzelný kolotoč
návštěva zámeckého parku – sběr přírodnin,
návštěva záchranné stanice zvířat
návštěva výstavy ČSZ Buchlovice
návštěva místního muzea
zpracování ovoce a zeleniny
(společné vaření zeleninových pokrmů, pečení štrůdlu)
návštěva sadů na Smraďavce s prohlídkou uskladnění ovoce
prohlídka místní moštárny
oslava Dne stromů
návštěva domova seniorů
zapojení se do výstavy výtvarných prací „ Naše země očima dětí“
podzimní tvoření s rodiči – zdobení dýní, výroba „Podzimníčků“
účast nejstarších dětí na „Trhu v podhradí“
hodový týden – ve spolupráci s rodiči, malí stárci v MŠ
zavírání zahrady – úklid zahrady na zimu
drakiáda – pouštění draků na cyklostezce
zahájení předplaveckého výcviku nejstarších dětí
zahájení kroužků keramiky

ZIMA
-

kulturní akce: divadlo Truhlík a Truhlička
kouzelník v MŠ
pečení vánočního cukroví
ve spolupráci se ZŠ – Mikulášské a čertí rojení
koledování dětí na MÚ, v ZŠ, Domově seniorů….
společné zdobení stromečku před MŠ
vánoční posezení s rodiči – zpívání u stromečku
vystoupení dětí na vánočním jarmarku
environmentální výchova – péče o zvířátka v zimě (krmení ptáčků,
přinesení suchého chleba, mrkve ke krmelci)

-

maškarní karneval
návštěva kamarádů v ZŠ
ve spolupráci s rodiči – výroba krmítek do přírodní zahrady

JARO

-

kulturní akce: Jarní popletené pohádky
živá zvířátka v MŠ
návštěva divadla v Uh.Hradišti
výchovný koncert LŠU
otvírání zahrady – společný úklid po zimě
sázení na školní políčka
putování s velikonočním zajíčkem
návštěva rodinného hospodářství
oslava Dne Země – návštěva Kovosteelu
sportovní dopoledne ve spolupráci s IZS
společné pečení cukroví pro maminky
oslava Dne matek
vystoupení dětí v místním Domově seniorů – Den matek, kácení máje
návštěva nejstarších dětí v dětském oddělení knihovny Buchlovice
návštěva nejstarších dětí v ZŠ - „Škola na nečisto“
zápis do ZŠ
zahájení hrátek pro rodiče s dětmi (předadaptační režim)
zápis do mateřské školy

-

divadelní představení v MŠ
oslava Dne dětí
škola v přírodě pro nejstarší děti
společný celodenní výlet
olympiáda mateřských škol v Uh. Hradišti
výlet na Smraďavku
spaní nejstarších dětí v mateřské škole
dětská prohlídka hradu Buchlova
táborák společně s rodiči – hledání pokladu
loučení s předškoláky – Zahradní slavnost

-

LÉTO

