Ekologické zaměření:
Kontakt s přírodou má v každém věku nezastupitelné
místo. Nechceme, aby děti znaly přírodu jen z televize,
ale aby ji poznávaly všemi smysly. To umožňujeme
dětem nejen na zahradě MŠ, ale i při vycházkách
do okolní přírody. Prostřednictvím ekologických
programů a pohádek s praktickými činnostmi,
tvořením a pokusy si děti osahávají přírodu i v MŠ.
Hrajeme divadelní a loutková představení, ve kterých
dětem přibližujeme ekologická témata prostřednictvím
pohádek, máme zpracovaný program na pohádky
O krtečkovi, který je společný kamarád ze zahrady.

Mateřská škola adoptovala ovečku v ekologickém
středisku Chaloupky na Vysočině. Pravidelně jezdíme
na ekologické středisko Jezírko (Lipka, Brno).
Mimořádné akce pro děti a rodiče:
 Tvořivé dílny (Dýňová, Jablíčková, Bramborová…)
 Burzy hraček a oblečení
 Besídky a posezení s rodiči
 Zahradní brigády a slavnosti
 Jarmark a Den Země společně se ZŠ
Zájmové odpolední činnosti:
 Flétna
 Edukativně stimulační skupinky
 Angličtina
 Tanečky

 Kung-fu

MŠ OSTOPOVICE
Motto:
Vyprávěj – já to zapomenu,
ukaž mi to – něco si zapamatuji,
nech mě to udělat – já to pochopím!
Klademe důraz na:
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prožitek
osobnost
hravost
adaptaci
důvěru
komunikaci
odbornost
vlídnost
empatii

E
K
O
H
R
A
N
Í

experiment
kreativitu
originalitu
hudebnost
radost
akčnost
nápaditost
integraci

Chceme:
 být dětem partnery při hře a činnostech, které
k dětství patří
 aby děti byly jedinečné osobnosti a ne sobečtí
jedinci
 aby děti pochopily, že jsou nedílnou součástí
našeho světa

MŠ a ZŠ středem obce
Jsme příměstská komunitní škola, která je otevřena
dobrým vlivům velkoměsta, ale zároveň dokáže
využít tradice a zvyky Ostopovic a rodinné
atmosféry školy.

V MŠ poskytujeme dětem kvalitní vzdělávání, které
je zajištěno profesionálním přístupem učitelek
a dobrou spoluprací s rodiči. Hry a činnosti
plánujeme tak, aby dny v MŠ nebyly jednotvárné,
ale aby byly pro děti přínosem a rozvíjely jejich
osobnost.
Kontakt:
MŠ a ZŠ Ostopovice
Školní 18
664 49 Ostopovice
www.zsostopovice.cz

Projekty jednotlivých tříd:
Třída MYŠKY
děti 3-4 leté
POHYBOVĚ RYTMICKÁ CVIČENÍ:
Učíme děti pohybovat se do rytmu, opakovat
slyšený rytmus, rozeznat pomalé a rychlé
tempo, vysoký a nízký tón, zvládnout
jednoduchý taneček.

Třída JEŽCI
děti 4-5 leté

Třída ŽABKY
děti 5-6 leté

JÓGA PRO DĚTI:

ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ, VESELÉ PÍSKÁNÍ:

Hravou formou rozvíjíme pohybové dovednosti,
zařazujeme zdravotní cvičení s prvky jógy
s důrazem na správné dýchání a držení těla.

V rámci dechových a rytmických cvičení
a her učíme děti bráničnímu dýchání
a základům hry na zobcovou flétnu.

SPRÁVNÁ ŘEČ – PŘEDPOKLAD ÚSPĚŠNÉHO
ŠKOLÁKA
Pravidelně zařazujeme jazykové chvilky
s dechovým, sluchovým a artikulačním
cvičením a hry na souvislé vyjadřování
a gramatickou správnost.

Děti máme rozděleny do tříd podle věku, ale pravidelně se setkáváme na společných akcích – pobyt na zahradě, narozeninové dny, karneval, čarodějnice, jezdíme
do divadel, na výlety apod. Třídní plány přizpůsobujeme vždy konkrétní skupině dětí, postupně zvyšujeme náročnost činností, her i témat. Základem plánování je spontánní
hra, při které si děti osvojují základy chování v kolektivu, učí se sebeobsluze, samostatnosti, komunikaci a řešení problémových situací. Seznamujeme děti s pracovními
a výtvarnými technikami (včetně modelování z keramické hlíny), rozvíjíme jejich hudební a tělesné schopnosti a dovednosti. Využíváme různých her, činností k rozvoji
rozumových, vyjadřovacích a jazykových schopností, které u předškoláků vyústí k přípravě na vstup do ZŠ a rozvojem dovedností ke zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání).
Přiměřeně věku zařazujeme programy na poznávání multikulturního světa a zdravého způsobu života. V průběhu dne děti seznamujeme se základy anglického jazyka,
především poslechem CD (básničky, písničky).

