PLÁN AKCÍ PRO DĚTI - ŠKOLNÍ ROK 2020 -2021
Tyto akce, které může mateřská škola zorganizovat, vycházejí ze Školního vzdělávacího programu a
vhodně ho doplňují.
Na doporučení MŠMT jsou některé akce přesunuty do jarního období a konání akcí se bude
upřesňovat podle aktuální situace.
Září





Zahájení nového školního roku – přivítání nových dětí, zapojení do kolektivu
adaptační týden – Kluci, holky jdeme do školky
Seznámení dětí se zaměstnanci školy, prostředím MŠ a okolím
Košík plný vitamínů
Léto končí, dny už chladnou, vlaštovičky na shledanou

Říjen






Kouzelný les – Den stromů
Čarování podzimu
Putování podzimní zahradou s vílou Malvínou
Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata
Světový den pošty

Listopad








Hasičský den
Bramboriáda
Dráčku vzhůru do oblak
Podzimní strašení
Světový den pozdravů – Kamarádi, je nám spolu dobře na světě
Vítr voní po podzimu, obloha dostala rýmu
Projektové dny – Nechci kaz – jak správně pečovat o zoubky

Prosinec






Mikulášská nadílka
Čertíci buší na vrata
Vůně Vánoc
Co najdeme pod stromečkem
Vánoční tvoření

Leden






Zapadly stráně, jede, kdo má sáně
Sněhová královna
Ptáčci v zimě - Kdo to ťuká na okénko
Až já budu velký, budu …..
Kulichy a čepice, ty nám sluší nejvíce

Únor


Masopust – Hurá je tu karneval






Muzicírování
Od pondělí do pátku, máme rádi pohádku
Recyklohraní – uklidíme svět „ Země není popelnice“
Voda, voděnka – koloběh vody

Březen








Jaro už je zase tady, nakukuji do zahrady
Návštěva knihovny
Malování křídami - rozkvetlá školka
Kytičko, kytičko potřebuješ sluníčko – akce s rodiči
Týden jarního počasí
Kniha je můj kamarád
Návštěva Agrodružstva Načeradec

Duben









Velikonoční besídka s prodejní výstavou
Velikonoční tvoření
Kam se nám schoval velikonoční zajíček
Jak se létá na koštěti
Smíš – nesmíš – beseda s policií
Jedeme, letíme , š-š-š, hů-hů-hů, plachtíme
Naše modrá planeta – Země má svátek
Beseda se záchranářem

Květen









Tady jsem doma „ Moje maminka“
Fotograf ve škole
Školní výlet
Návštěva Ekocentra Vlašim
Multikulturní týden – Kamarádi ze světa, nejsme všichni stejní
Korporátní bubnování
Sluníčko, sluníčko, polechtej nás maličko
Maminko, buď dnes učitelka, tatínku, buď dnes učitel

Červen








Pojďte děti, budeme si hrát – MDD
Návštěva předškoláků na vyučování v 1. třídě
Beseda se zvířátky
Rozlučková besídka – šerpování předškoláků
Projdeme se pohádkou – společná akce s patrony
Světový den životního prostředí „ Ať je nám tu spolu hezky“
Vesmírná tajemství – návštěva hvězdárny – akce s rodiči

Účast na soutěžích a akcích pořádaných družinou, základní školou.
V Načeradci 1. 9 .2020

