S Frymbulínem za poznáním

Školní rok 2012 - 2013
Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou,
cestou za poznáním světa i sebe sama…

Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk,
vstupuje do dění mateřské školy a společně s dětmi poznává svět. Frymbulíni
jsou skřítci - řemeslníci, velice zruční, pracovití, se smyslem pro zodpovědnost a
spravedlnost, a učí děti všem důležitým životním hodnotám.

Září, říjen

Vzpomínky na prázdniny

Frymbulín se loučí s létem

Já a moji kamarádi
Moje rodina
Babí léto
Na zahradě
Na poli
V lese
Cíl:

Posilování vztahů k místům kam patřím - k rodině a k novému místu, tj. mateřské

škole, vztahu k vlastnímu já, podpora sebedůvěry, sebepřijetí, rozvoj komunikace
a prosociálního chování, posilování sebekontroly, sebeovládání, tolerance, rozvoj tvořivého
myšlení a činnosti, podpora spolupráce ve skupině, podpora přirozených poznávacích citům,
rozvoj schopnosti vyjádřit své pocity, rozvoj sebeobsluhy. Osvojení si elementárních
poznatků o světě, výchova ke zdravému životnímu stylu (aktivní pobyt venku v přírodě,
ovoce a zelenina je zdravější než sladkosti), rozvoj jemné motoriky rukou, rozvoj hudebního
cítění a komunikačních dovedností.

Setkání po prázdninách, sdělování zážitků a zkušeností, zapamatování si jmen kamarádů
a svých značek. Společné vytvoření pravidel ve třídě, jejich význam a důležitost. Pojem
pravidla, pravidla chování.
Seznámení se s prostředím mateřské školy a obce, poznávání některých důležitých budov,
jejich význam, orientace v budově MŠ i obci. Návštěva knihovny. Pozorování života v obci.

Práce s pojmy domov, rodina, kamarád.
Poznávání podzimních druhů ovoce a zeleniny, hygiena, sklizeň na poli, v lese, na zahradě,
využití, řazení podle druhu, barev, chuti, velikosti, …, počítání, třídění, porovnávání,
charakteristické znaky. Estetické vnímání podzimní krajiny a všímání si změn v přírodě.
Rozvoj a zapojení všech smyslů. Tanečky, básničky s podzimní tématikou. Hallowen.
Pojem zdraví.

Listopad, prosinec
Frymbulín uspává přírodu a chystá Vánoce
Lesní zvířátka
Přípravy na zimu
Co umí vítr a déšť
Drakiáda
Advent - čekání na Ježíška
Z pohádky do pohádky
Pocity
Cíl:

Uvědomování si změn v přírodě, seznámení s pojmem ekosystémem - les, se zvířaty

a rostlinami, které v lese žijí a rostou. Podpora sounáležitosti s druhými, posilování kladných
citových vztahů, povědomí o základních lidských hodnotách, posilování mezilidských vztahů,
rozvoj komunikačních dovedností. Umět a nebát se vyjádřit své pocity. Poznatky o okolním
světě - tradice jiných národů. Porozumění pojmům zvyky, tradice. Pojem pocit.
Poznávání lesních zvířat, rostlin a stromů, přípravy na zimu, stěhovaví ptáci. Popis
obrázkových i skutečných situací. Využívání základní číselné řady a matematických pojmů
(porovnávat, třídit, počítat do 6, poznat více, méně, stejně, …). Chápání prostorových pojmů vlevo, vpravo, před, za, pod apod. Řešení problémů a úkolů - labyrinty, pracovní listy,
nedokončené situace.

Výroba podzimních dekorací, využívání přírodních materiálů.
Přípravy na Vánoce, zvyky, tradice, adventní čas. Příprava vánočního vystoupení, zdobení
stromečku, pečení perníčků, Mikuláš a čert, adventní kalendář, …. Bezpečné zacházení
s pracovními nástroji, lepidlem, soustředění se na činnost a schopnost udržet pozornost.
Říkadla, písničky, tanečky s vánoční tématikou. Rozvoj schopnosti zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu, reprodukovat text, chápat slovní vtip, rozlišit poezii a prózu.

Leden, únor
Frymbulí sportuje
Co nám řekne kalendář
Tři králové
Ruce, nohy, tělo mám, copak s nimi udělám
Kamarádi vitamíny
Naše Země
Zvířátka v zimě
Valentýn
Masopust
Cíl:

Osvojení si základních časových pojmů, co děláme celý den a rok, posilování

spolupráce ve skupině (kooperativní učení), rozvoj pohybových dovedností. Prohlubování
poznatků o lidském těle, jeho možnostech a změnách. Vytváření zdravých životních návyků
a postojů, jako základů zdravého životního stylu. Rozvoj poznatků, schopností a dovedností
umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. Vyjadřovací dovednosti. Osvojení si
poznatků práce s informacemi (encyklopedie) a podpora přirozené zvídavosti a touhy
poznávat nové. Orientace v knize. Ovládání koordinace oka a ruky. Rozvoj smyslu pro
spravedlnost, dodržování a respekt pravidel při hře. Orientace v elementárním počtu.
Časové pojmy - ráno, poledne, večer, den, noc, týden, měsíc, rok, …. Roční období. Tři
králové. Vlastnosti sněhu a ledu - pokusy, péče o zdraví v zimě - oblékání, vitamíny, zdravá
výživa, hygiena, sportování, bezpečný pohyb na sněhu.

Procvičování paměti a pozornosti, tematická říkadla, písničky, …. Práce s textem pomocí
otázek a odpovědí, dokončení děje. Dějové obrázky. Seznámení se s pojmem vesmír, planety,
hvězdy. Planeta Země. Práce s mapou, glóbusem, atlas.
Projekt „Naše Země“ - výroba planet a vesmíru z keramiky (pokračování z předchozích let).
Výzdoba vstupního schodiště.
Masopust, Valentýn, ples SRPDŠ.

Březen, duben
Frymbulín probouzí přírodu
Sluníčko odemyká zem - znaky jara
První jarní kytičky
Domácí a hospodářská zvířata
Velikonoce
Mláďata
Aprílové počasí

Cíl:

Rozvoj samostatnosti a podpora sebedůvěry, rozvoj pohybových dovedností, podpora

prosociálního chování. Porozumění slyšenému a schopnost slyšené reprodukovat. Rozvoj
myšlenkových operací. Upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, seznamovat se se
světem rostlin. Objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody. Rozvíjet
všechny smysly. Posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte.
Rozvíjet aktivní i pasívní slovní zásobu, jazykové dovednosti a mluvený projev dítěte.
Hledání odpovědí na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim, objevování
různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem. Seznámení se s nebezpečím při
setkání s cizími zvířaty. Kladení otázek a hledání odpovědí na problémy. Cvičení paměti,
pozornosti, představivosti a fantazie. Rozvoj pohybových dovedností a sebeobsluhy.

Znaky jara.
Život rostlin, význam, části těla - popis, slovní přirovnání, hádanky.

První jarní kytičky, pozorování klíčení, péče o květiny, význam/nebezpečí. Rozlišování
materiálů a jejich vlastností, rozvoj smyslového vnímání. Domácí zvířata a jejich mláďata,
porovnávání, přiřazování, rozlišování zvuků zvířat, popis, charakteristika, užitek. Pohybová
improvizace, zástupná řeč.
Uvolňovací a grafomotorické cviky.
Úklid školní zahrady.
Velikonoce, zvyky a tradice. Velikonoční tvoření.
Čarodějnice

Květen, červen
Frymbulín cestuje a těší se na prázdniny
Svátek maminek
Dopravní prostředky
Kde pracuje mamka a táta
Návštěva v ZOO
Život v moři
Děti mají svátek
Louka jako domeček - luční květiny, hmyz
Hurá prázdniny
Cíl:

Vytváření základní představy o dopravních prostředcích, cestování v nich

a bezpečném pohybu v silničním provozu. Hledání souvislostí mezi dopravou a životním
prostředím.
Vztah k rodině, poznávání struktury rodiny, uvědomování si nejbližších členů své rodiny,
poznávání zaměstnání rodičů.
Navrhování řešení problémů a úkolů, nalézání nových řešení. Vědomé využívání všech
smyslů. Zvládání pohybu v nerovném terénu. Uvědomit si změny v letní přírodě, seznámit se
s hmyzem a lučními květinami, jejich významem a ochranou. Probouzet zájem o získávání
nových poznatků a zkušeností. Rozvoj pohybových dovedností, získání schopnosti řídit
chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro
navázání a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem.

Cestování, dopravní prostředky, řemesla a povolání. Pohybová improvizace, rozvoj
představivosti. Pravidla chování v dopravních prostředcích, v silničním provozu, v přírodě, na
návštěvě, … . Život v moři. Exotická zvířata.
Svátek maminek.
Výlety do přírody, letní nebezpečí (neznámé prostředí, voda, hmyz, jedovaté plody, cizí lidé,
bouřka, …). Pozorování rozkvetlé louky, hmyz - význam, užitek, škody. Porovnávání,
přiřazování, … . Estetické vnímání, slovní popis.
Den dětí.
Zakončení programu.
Přespání předškoláků, příprava

