SETKÁNÍ S RODIČI
8. 6. 2021 proběhla na zahradě MŠ platforma za účasti spolupracujících členů projektu a
maminek, zapojených do projektu. Diskutovalo se o vlivu pravidelné docházky do mateřské
školy na školní přípravu dětí.

INFORMACE PRO RODIČE
Září 2021 bylo důležité ne jen pro naše děti, ale také pro rodiče. Dostali spoustu nových
informací, kterými se je naše pracovnice projektu snažila provést a seznámit je s možnostmi
vzdělávání dětí a jejich zapojení do společných aktivit.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ S DĚTMI

Během měsíce září 2021 jsme společně s dětmi a pracovnicí projektu poznávali podzimní
plodiny a rozvíjeli fantazii dětí při vyrábění "skřítků podzimníčků".

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
Společně s dětmi jsme si povídali o Vánocích. V rámci vzdělávání jsme navštívili městskou
knihovnu, kde jsme hovořili o vánočních tradicích. Také jsme sdíleli, jaké kdo doma dodržuje
tradice. V MŠ jsme si společně s pracovnicí projektu upekli a nazdobili cukroví, poslouchali
koledy, psali dopis Ježíškovi a těšili se Vánoce.

Děti si při kreslení sněhuláků procvičili svou trpělivosti i dovednosti v oblasti grafomotoriky.

ZIMNÍ RADOVÁNKY A SPOLEČNÉ TVOŘENÍ
Během měsíce ledna jsme si s dětmi a pracovnicí projektu užívali zábavu venku na čerstvém
vzduchu.

Vzdělávali jsme se pomocí her a povídání o svátku Tří králů. Společně jsme při tvoření zimní
výzdoby a výrobků využívali různé metody rozvoje dětské fantazie, grafomotoriky.
Procvičovali znalost barev a upevňovali trpělivost. S holčičkou s vadou sluchu jsme v podobě
hry (sluchového pexesa) cvičili sluch i poznávání barev.

KARNEVAL
Na karneval jsme si připravili masky společně s dětmi a jejich rodiči. Ve čtvrtek 10. 2. 2022 si
společně s pracovnicí projektu děti užily spoustu zábavy při plnění úkolů a tanci. Nechybělo
pohoštění a sladké odměny.

SETKÁNÍ S RODIČI
Ve třídě MŠ proběhla dne 27. 4. 2022 PLATFORMA, na které se sešli členové projektu s
maminkami dětí, které jsou do projektu zapojeny. Společně jsme hovořili o zápisu dětí do
základní školy, o tom, jak připravit děti na školu a také o školní zralosti dětí.

TVOŘENÍ S MAMINKAMI

„Máma, mamka, maminka“
Na společné akci dětí a maminek „Máma, mamka, maminka“ jsme se sešli dne 11. 5. 2022
v 15:30 hodin v MŠ Karla Čapka 12a, Krnov. Akce proběhla ve třídě. O konání akce byli rodiče i
děti informováni předem.

Na společné akci rodičů a dětí byly nachystané potřebné pomůcky k výrobě papírových
kytiček. Součástí byla fotka každého dítěte. Maminky si s dětmi tyto kytičky ve třídě vyrobily a
odnesly domů.

Vyrábění bylo zaměřeno především na rozvoj jemné motoriky.
Děti rodičům zahrály na hudební nástroje, zazpívaly písničku a předaly maminkám kytičky,
které jsme společně zasadili v průběhu předešlých dní.

Na závěr jsme rodičům vyjádřili veliké poděkování za účast.

