Projekt Kouzelná zima
Časové období:

od 26. 11. 2016 do 31. 1. 2017

Věková kategorie:

3 – 6 let

Záměr celku:

Rozvoj kulturně estetických dovedností, rozvoj řeči a kultivovaného
projevu. Naučit se zpaměti krátké texty básní a písní. Prohloubit
fantazii a emoce dětí, kouzlo Vánoc prožít všemi smysly. Pochopit
jednotlivé tradice. Péče o přírodu a živé tvory. Fyzická zdatnost,
zvládat překážky na sněhu a ledu. Bezpečné chování při sportovních
činnostech. Poznat nové výtvarné techniky.

Činnosti:

1. Adventní čas a tradice,
2. Vystoupení se zpěvem, tancem a básněmi.
3. Nové zážitky.
4. Ztvárnění různých výtvarných technik.
5. Zimní sporty.
6. Péče o ptáky a zvířátka v zimě – přikrmování.

Pomůcky:

Různé výtvarné materiály, přírodniny, světelné řetězy, knihy,
hudební nástroje, skleničky, ovoce, svíčky, smrkové větve, omalovánky, pracovní listy, potrava pro ptáčky a zvěř, ingredience
na pečení, formičky, vánoční papír, háčky, formičky, samotvrdnoucí
hmota, obrázky s vánoční tématikou.

Aktivity: listopad, prosinec
Vánoční Jarmárek – Bystřice
Nácvik básní, písní, tanečků s doprovodem dětských hudebních nástrojů.
Výroba adventního věnce – vysvětlení adventního času, čtyř svíček, tradic a zvyků.
Zapálení první svíčky. Adventní kalendář – výroba na třídách.
Stromek pro ptáčky a zvířátka na školní zahradě – lojové koule, ovoce.
Krmení ptáčků v krmítkách.
Výzdoba prostoru před MŠ a ve třídách.

Mikulášský pečený čaj.
Vánoční hudba ve třídách i na lehárně – vánoční koledy, Adam Michna, Vivaldi.
Pečení perníčků a vánočního cukroví.
Zdobení vánočního stromu v MŠ.
Poslech vánočního příběhu (Josef, Marie, Ježíšek).
Vystoupení dětí pro rodiče – vánoční písně a koledy, následuje vánoční setkání s rodiči v MŠ
– společné vánoční dílničky.
Mikulášská nadílka v MŠ.
Výroba vánočních dárků pro seniory v DD Výšina a pro seniory v DD Ruská ul., Dubí.
Vystoupení dětí na II. adventním koncertu v Pozorce u kapličky.
Výroba vůně do aroma lampy-hřebíček, skořice, pomerančová kůra.
Návštěva základní umělecké školy v Dubí 2.
Výlet za Ježíškem na Boží Dar.
Kino Květen Teplice – „Vánoce s Krejčíkem Honzou“.

Aktivity: leden
Různé výtvarné techniky-téma zima
Tři králové – obchůzka školky se zpěvem koledy „My tři králové“.
Malá zimní olympiáda – dva dny ve sportovním duchu:
pobyt venku – napodobení zimních sportů, koulování,
v MŠ společenské hry– Dáma, Člověče nezlob se, Duch
Stavba z kostek cukru- cukrový hrad, iglů
Vyrob si svého sněhuláka-venku ze sněhu, v MŠ z různých materiálů
Výstava knížek – nejkrásnější zimní obrázek-výtvarný projev dětí
Pozorování zimní přírody-prožitek radosti-i z maličkostí, které nám zima poskytuje - sněhová
vločka, jinovatka, námraza, rampouchy, závěje.
V Dubí 1. 12. 2016
Vypracovala: Riesová Dagmar

