Předškolní výchova „Delfínků“ v Zajíčku
2019-2020
Předškolní výchova v Zajíčku vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT a zahrnuje tyto okruhy: dítě a jeho
tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět, představivost, myšlení, sebepojetí, city a
vůle. Všechny zmíněné okruhy jsou velmi široké a dávají prostor k hlubšímu zkoumání v závislosti na individuálních
požadavcích dané skupiny předškoláků.
Při řízených činnostech se soustředíme na procvičování hrubé a jemné motoriky, zdokonalování řečových, zrakových
a sluchových dovedností, zlepšení vnímání prostoru a času, paměti a myšlení. Děti si dále díky velké rozmanitosti
nejrůznějších aktivit utvářejí matematické, jazykové a další předškolní představy. Dalším z cílů je pomoci rozvinout
sociální a emocionální inteligenci dítěte a připravit je tak formou hry a zábavy na plynulý přechod ze školky do školy.
Pro podrobnější představu o formě, obsahu a cílech předškolní výchovy v RC Zajíček doporučujeme pročíst dokument
„RVP v Zajíčku“.
Předškolácký program začíná v týdnu od 16/9/2019.
Konkrétní program pro Delfínky:
1. Společný dopolední program (ranní kruhy, centra aktivit (domečky), volná hra, pobyt venku, ...)
Každý den v dopoledním programu mají předškolní děti možnost naplňovat výše uvedené cíle formou interaktivního
tématického programu, který probíhá v podnětném prostředí pod vedením školkových učitelek ve společnosti
ostatních mladších dětí. Nabízené aktivity jsou voleny s přihlédnutím na komplexní rozvoj osobnosti dítěte a dávají
všem dětem možnost zapojit se dle svých individuálních potřeb, věku a aktuálního potenciálu.
2. Předškolácké hrátky
Každé pondělí a úterý mezi 12:30 – 13:20 budou probíhat „předškolácké hrátky“ s Evčou Špačkovou/Evou
Vrzalovou/Dášou Valáškovou. Budeme si společně povídat (na pondělí si děti mohou nosit „dobrodružňák“
s obrázkem nějakého zážitku, o kterém chtějí ostatním dětem povyprávět), budeme tvořit, dělat různé zajímavé
úkoly pro předškoláky, bludiště, hry na paměť, rozvoj slovní zásoby, hry s písmenky a čísly, budeme rozvíjet fyzické
dovednosti, výslovnost, jemnou i hrubou motoriku, atp.
3. Angličtina pro předškoláky
Každou středu vždy od 12:30 do 13:15 probíhá Angličtina pro předškoláky s Jíťou Regnerovou. Plynule navážeme na
kroužek angličtiny z minulého roku, zároveň se však mohou zapojit i úplní začátečníci. Díky hravé formě získávají děti
pozitivní přístup k jazyku a osvojují si jeho základy. Děti postupně přecházejí od pasivních znalostí a porozumění
jednotlivých slov, frází a řeči k jejímu aktivnímu používání.
4. Školáci učí předškoláky
Nepravidelně bude zařazen v rámci dopoledne blok „školáci učí předškoláky“, kdy se předškolní skupinka připojí ke
standardní výuce 1. a 2. třídy. Zde budou rozvíjet především předškolní dovednosti ulehčující nástup do školy
v příštím roce. Jedná se především o matematické, jazykové a čtenářské dovednosti, logopedický trénink, trénink
jemné motoriky, zlepšení správného úchopu, procvičování paměti, pozornosti, zlepšení pracovních návyků apod.
5. Odpolední program
V rámci volné hry v družince a nabízených odpoledních kroužků je dále možné rozvíjet
sociální a další kompetence s vrstevníky a dětmi staršími. Kompletní nabídka kroužků – na
webu.
6. Extra akce
Také v letošním roce čeká předškolní děti mnoho doprovodných akcí doplňujících
tematický program uvedený v ročním plánu RC Zajíček. Tyto akce budeme průběžně
aktualizovat na našich webovkách. Předškoláci se také zapojí do některých školáckých
aktivit (návštěva muzea, exkurze, vzdělávací program apod.), pokud to logistika akce
dovolí.

