
DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 
 
     V těchto aktivitách nabízíme dětem zajímavé a složitější činnosti. Vedeme je k poznávání 

svých možností, k uspokojování vlastních potřeb, k rozvíjení fantazie, tvořivosti a k 

postupnému utváření základů budoucích vlastních zájmů. Všechny tyto činnosti probíhají 

v odpoledních hodinách kromě angličtiny a plavání, které je součástí ŠVP. 

 

Angličtina  
Probíhá 2x měsíčně v průběhu celého dopoledne či části dopoledne ve třídě Motýlků. 

Poslechy a videa v angličtině jsou zařazována v případě potřeby v průběhu celého roku. 

Účastní se všechny děti a vede jí ředitelka školy. 

Výuka probíhá podle metodik Moniky Skořepové. Soustřeďuje se na přirozenou výuku 

komunikativních dovedností dětí formou her a různorodých aktivit bez využití čtení a psaní. 

 

Zařazená témata: 

Let´s start     Bodyparts 

Family      Clothing 

Toys      Seasons 

Colours     Weather 

Winter      Means of transport  

Numbers     Sport 

Animals     Fruit and vegetables 

 

Jednotlivá témata se prolínají a navazují na sebe, a tak umožňují propojení pohybových, 

hudebních a výtvarných aktivit. Hodiny jsou obohaceny písničkami, básněmi a říkadly 

s pohybem, které jsou rodičům zveřejňovány prostřednictvím nástěnek. 

 

Školička sportu 

Obsah jednotlivých lekcí není zdaleka předčasnou specializací na jeden sport, důraz je kladen  

na všeobecný pohybový rozvoj chlapců i děvčat. Je vedena odbornými lektory. Probíhá 

v odpoledních hodinách a kurzovné si hradí rodiče dětí.  

 

Ekologie – Ekocentrum Paleta 

V letošním školním roce se s dětmi budeme v Ekocentru Paleta účastnit vybraných témat, 

která korespondují se ŠVP MŠ Čtyřlístek. Program bude vybírán také s ohledem na věk dětí. 

Náplň návštěv je zaměřena na práci s prožitkem a zkušeností, fantazií, smyslovým vnímáním. 

Programy učí děti všímat si sebe sama a okolí ve vzájemných souvislostech. Děti pod 

vedením lektora pracují buď v kolektivu, nebo si netradiční činnost vyzkouší ve skupinkách či 

individuálně. 

Třída Motýlků a Sluníček bude navštěvovat Paletu s ohledem k ostatním činnostem a plnění 

TVP, a to po domluvě učitelky s vedoucí programů pro předškolní děti. Výběr pořadu bude 

z nabídky Eko-centra, ale budou v nich plněny části základních integrovaných bloků ze ŠVP 

naší MŠ. 

Plavecký výcvik 

 

Plavecký výcvik bude probíhat v dětském bazénu pardubických lázní v 1. pololetí a účastnit 

se ho budou dětí ze třídy Motýlků. 



Keramika 

Keramika je zařazována v průběhu celého roku, minimálně 1x za měsíc pod vedením učitelky 

na třídě, je umožněna všem dětem podle jejich zájmu. Před Vánoci je pro rodiče uspořádána 

keramická dílna, kde si mohou s dětmi vyzkoušet výrobu keramického dárečku. 

 

 


