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Naše mateřská škola se nachazí v obci Chudeřice.
Nakouknutí do našíŠkoličliy:
Pro děti jsou pňprar'en1'dvě prostomé, nově vybavené
řídy, lsteré nabízír'še, co je ďeba k harmonickému a všestmnrrému rozvoji dětí.
Pracujeme podle r'ypracovaného školníholzdělávacíIro
proglamu ,,Barevný rok s krtkem", který plně respektuje indirriduální potřeby dětí' Velhý důraz klademe na hru a proŽitkové učerrí,které je založeno na citovém proŽívání, a děti
mají prostor pro vlastní iniciatjl'tr, alttivitu a tvořivost odmě'
nou je nám dětský úsměv, spokojenost a projer'ená radost

z poznávání noqích věcí a aktivil
V lednu jsme uspořádali

clelr" a společně
',Srrěhulákorý
jsme si rryzloušeli práci se sněhem a zakátko se naše zahrada mohla pyšrrit originálními sněhuláky.
Únor jsme zahájili hrou: ,'}Ja pirá$", zazpivali si veselott
a r1'trnickou ,,Pirátskou písničku"a rše potřebné sí sami vyroLrili ve Školce,pirátskou Čepici, dalekohled či pásku přes
oko' o kostym se jiŽ zas|ouŽili rodiče dětí.
Se zimou jsme se rozloučili ,,I{amevalem", kde se děti i pani učitellry předvecilyv nápaditjrch maškamích maskách a společně jsme proŽili dopoledne plné hudby, tance a zábavných
her. Nechylrěla arri dětská tombola a losování z klobouku,
Jaro jsme přivítali projektem: ,,Barer'ný tyden'', kte{ se
opravc1u barvičkami jen hemŽil' Velkou pochvaiu si zaslouŽí i rodiče nďich dětí, kteří ochotně pruběžně spolupracují
s mateřskou školou a do všech pořádaných akcí se s námi
zapojí.
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A duben? Samozřejmě jsme ďili fadiciVelikoncrc a poté
jsme si zahráli na
a btrblinlcy". Děti se s nadšením
"Bubliny
pustily do r.1'tváření největší pěny, experimentovaly s mýdlovou vodou a dopoledne zakončily foukánÍm do bublifukri
na školnízahradě.
Tradice ,,Čarodějnice'' si v našíškolce každoročnětaké
své místo najde. Letošní rok jsme se vydali po strašidelné
stezce do lesa kde na nás Čekaly clvě čarr:dějnice,,Bambulína a Fmfulína".
Své schopnosti a dor'ednosti nrohou děti rozvíjet rr zájmových koužcich: *,\ngličiina hrou",,Veselá flétnička" a
"Pohybově dramatický kroužek''. Co se děti naučily, mohou
předvést rodičůmna ukízkolych hodinách, kÍerépro ně pot'ádáme.

V pruběhu celého šlrolního roku

se s dětmi účastníme
ruzných ťtvamýclr, literámích či huclebních soutěŽí.
V mateřské škole Žijeme boha!ýrn kultumím životem'

navštěvujme divaclla, jezdíme do plaveckého bazénu, na qýlety, chodíme na lych;áaliy do přírody, poř'ádáme tvořivé odpoledne s rodiči, besídlcy, slavíme narozeniny a srát1ry děť'

Prioritgu každéučitelfu je respektování potřeb ciěti' Napřívětiý' podporující,motivujícía aktivující.
šísnahou je, aby způsob vedení byl
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l,enka MiíIková a kolektiv MŠchudeňce

