PROGRAM PRÁZDNIN 2013/2014
ČERVENEC
Datum
1. turnus (30.6. – 4.7.)
2. turnus (7.7. – 11.7.)
3. turnus (14.7. – 18.7.)
4. turnus (21.7. – 25.7.)
5. turnus (28.7. – 1.8.)

Program

ZAVŘENO
„HURÁ NA PALUBU - PIRÁTI“
„HURÁ NA PALUBU - PIRÁTI“
„V ŘÍŠI ČAR A KOUZEL – ČARODĚJOVÉ A SKŘÍTCI“
„V ŘÍŠI ČAR A KOUZEL – ČARODĚJOVÉ A SKŘÍTCI“

SRPEN
6.
7.
8.
9.

Datum
turnus (4.8. – 8.8.)
turnus (11.8. – 15.8.)
turnus (18.8. – 22.8.)
turnus (25.8. – 29.8.)

Program

„NA SKOK V AMERICE
„NA SKOK V AMERIVE
„KDO ŽIJE NA HRADĚ
„KDO ŽIJE NA HRADĚ

-

INDIÁNI“
INDIÁNI“
PRINCOVÉ A PRINCEZNY“
PRINCOVÉ A PRINCEZNY“

2. a 3. Týden ve znamení plavby a pokladu „HURÁ NA PALUBU - PIRÁTI“
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Netradiční téma nás zavede do světa dobrodružství a fantazie. Děti zažijí, že společně je
víc než sám a že sdílená radost je dvojnásobná
Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.
Na začátku tematického celku se s dětmi nalodíme a vydáme se na plavbu do neznámých ko
nčin
Nabatikujeme si pirátská trička, vyrobíme si vlastní šperk z korálků nebo z fima…
Budeme hrát pohybové hry s lanem, překážková dráha pro piráty…
Nebude chybět ani vyrábění na výše uvedené téma: lodičky, mince, mořští živočichové …
Budeme hledat pirátský poklad, luštit pirátské zprávy - labyrinty, hádanky
Namalujeme si obličej, tělo – pirátské barvy
Program bude probíhat v prostorách školky i na naší zahradě.
Na konci týdne si uděláme pirátský karneval

4. a 5. Týden ve znamení tajemna „V ŘÍŠI ČAR A KOUZEL – ČARODĚJOVÉ A SKŘÍTCI“
•
•
•

•
•
•

Ocitneme se v říši plné kouzel a fantazie, vyprávění o přátelství a pomoci druhému, dobro
zde vítězí nad zlem…
Cílem je rozvíjet pohybové aktivity, fyzické a duševní schopnosti, stejně tak svět fantazie a
představivost.
Učit se týmové práci, radovat se z úspěchů druhých. Umět se dívat kolem sebe, obdivovat a
vážit si přírody. Uvědomovat si, že i já svým chováním a jednáním mohu přispět k ochraně
přírody.
Půjdeme do lesa a postavíme si z přírodnin domečky pro skřítky a všelijaké příšerky.
Nebude chybět ani vyrábění na výše uvedené téma: čarodějnice, skřítkové a další příšerky.
Naučíme se správně namíchat čarovný lektvar (např. na chytrost a odvahu, na dobrou náladu)

•
•
•
•

•

Vyrobíme si vlastní kouzelnické hůlky a čarovný náhrdelník…
Zasadíme si a budeme pečovat o kouzelné rostliny. Postupně si ukážeme obrázky (reálně)
existujících rostlin, pojmenuje je a uvede jejich vlastnosti a k čemu jsou dobré (na kašel,…).
Program bude probíhat v prostorách školky i na naší zahradě.
Uděláme si výlet do Pohádkové země v Pičíně (skřítkové, příšerky…)
Na konci týdne si uděláme kouzelnický karneval.

6. a 7. Týden ve znamení „ NA SKOK V AMERICE - INDIÁNI“
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hlavním cílem programu je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj úcty k
životu ve všech jeho formách a utvrzení se v pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a
lidmi.
Na úvod si povíme příběh o Kryštofu Kolumbovi a vymyslíme si vlastní indiánská jména.
Namalujeme si indiánská trička (fixy na textil a razítka).
Vyrobíme si indiánské tričko a čelenku, talismany a indiánské šperky.
Budeme hrát indiánské hry: hod kameny, hledání stop, střílení prakem, hod oštěpem…
Uděláme si lapač snů, aby nás zlí duchové nerušili ze spánku.
Půjdeme stezku odvahy Šamana a namalujeme si obličej, tělo – válečné barvy.
Vyrobíme si totem a budeme malovat na kameny a otiskávat přírodniny
Indiánští šamani znali různé byliny a věděli, jak je využívat k léčení nemocí. Podíváme se
tedy, které bylinky rostou v našem okolí a jak bychom je mohli využít.
Indiáni spojili svůj život nerozlučně s koněm a proto se i děti povozí na koních.
Program bude probíhat v prostorách školky i na naší zahradě

8. a 9. Týden ve znamení pohádek „KDO ŽIJE NA HRADĚ – PRINCOVÉ A PRINCEZNY“
•

Program je věnován urozeným obyvatelům středověkého hradu, mezi něž patří příslušníci
královské rodiny, ale také například rytíři. Ocitneme se v říši pohádek, v říši princezen a
statečných princů…

•

Děti si přinesou svou oblíbenou knížku s pohádkami!

•

Vyrobíme si vlastní loutky, kostýmy z krepového papíru, korunky, vějíře a šperky pro
princezny, meče a štíty pro prince a zahrajeme si pohádku.

•

Uspořádáme rytířské klání v rytířských dovednostech na zahradě školky – přesná muška,
skolení sedmihlavého draka, jízda na „koni“ (závody na míčích na skákání).

•

Budeme hrát hru – barevné království a pohybovou hru s korunkou.

•

Navštívíme Dobříšský zámek nebo zámek v Mníšku pod Brdy.

•

Program bude probíhat v prostorách školky i na naší zahradě.

•

Na konci týdne si uděláme princeznovský bál ☺

