Co děláme celý den – REŽIM DNE
I.třída – „ KUŘÁTKA“
6.00 - 8.00

8.00 - 8.25

Scházení dětí, spontánní činnosti, ranní hry dle volby a přání
dětí, ind.prevence vzniku poruch komunikace, individuální
péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ranní,
relaxační cvičení.
Hygiena, příprava na svačinu, svačina.

8.25 – 9.00

činnosti záměrné i spontánní

9.00 – 9.20

Cílené činnosti ve skupinách i individuálně,hudebně pohybové chvilky, komunitní kruh, jazykové chvilky

9.20 – 10.30

Pobyt venku - sezonní činnosti, cílené vycházky do okolí,
pobyt na školní zahradě.

10.30 – 10.45 Příprava na oběd
10.45 -11.10

Oběd, hygiena, stomatologická péče, příprava na odpočinek.

11.25 – 12.00 Hygiena, stomatologická péče, příprava na odpočinek
12.00 – 13.50 Odpočinek, relaxace
13.50 – 14.00 Příprava na svačinku
14.00 – 14.25 Svačinka
14.25 – 15.00 Odpolední zájmové činnosti dětí, hry, dokončení cílových
činností, pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí
15.00 – 15.45 Spojení tříd MŠ - pobyt na zahradě, aktivity dle zájmu dětí,
hry v hracích koutcích, tvoření u stolečků, rozcházení dětí

II. třída – „KOŤÁTKA“

6.00 – 8.25

scházení dětí, spontánní činnosti, ranní hry dle volby
a přání dětí, individuální prevence vzniku poruch
komunikace, individuální péče o děti se specifickými
vzdělávacími potřebami, ranní relaxační cvičení

8.25 – 8.45

dopolední svačina

8.45 – 9.15

didakticky cílené činnosti záměrné i spontánní, ve skupinách
i individuální, smyslové hry a jazykové chvilky, komunikativní
kruh

9.15 – 11.05

pobyt venku – sezonní činnosti, cílené vycházky do okolí,
pobyt na školní zahradě

11.05 – 11.15

příprava na oběd, hygiena

11.15 – 11.35

oběd

11.35 – 11.50

hygiena, stomatologická péče, příprava na odpočinek

11.50 – 13.20

odpočinek, relaxace, individuální činnosti s dětmi

13.20 – 13.40

cvičení, hygiena, příprava na svačinu

13.40 – 13.55

odpolední svačina

13.55 – 15.45

pokračování didakticky cílených činností, hry dle volby a
přání dětí, pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí

III. třída – „SLUNÍČKA“
6,00 – 7,00
7,00 – 8,20

8,20 – 8,45

8,45 – 8,50
8,50 – 9,10
9,10 – 10,00

10,00–11,30
11,30–11,40
11,40–12,05
12,05–13,15
13,15–13,55

13,55–14,00
14,00–14,25
14,25–15,00

15,00–15,45

Scházení dětí ve třídě Koťátek, spontánní činnosti dle výběru
dětí
Přesun dětí do kmenové třídy – ranní aktivity, tvořivé činnosti,
individuální činnosti péče o děti se specifickými vzdělávacími
potřebami, spontánní aktivity
- KK - ranní rituál – pozdravení, pořadí dne v týdnu, počasí
- HpA – protažení s říkankou, pohybové aktivity
s písničkami
- LG – chvilka – jazykolamy, motorické cvičení, postřeh,
pozornost
- cvičení s náčiním, relaxační cvičení
Příprava na svačinku
Dopolední svačinka
Didakticky cílené činnosti zaměřené na rozvoj poznávacích
schopností, skupinové, individuální, frontální činnosti v rámci
TVP
Pobyt venku – sezonní činnosti, cílené vycházky do okolí, pobyt
na zahradě
Převlékání, hygiena, příprava na oběd
Oběd – základy stolování, stomatologická péče
Klidové a relaxační aktivity dětí, PL, didaktické hry, stolní hry,
individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
Spojení tříd 1. + 3.
Buzení nejmenších dětí + spontánní činnosti dle vlastního
výběru dětí
Hygiena, příprava na svačinku
Společná svačinka 1. a 3. Třídy
Odpolední zájmová činnost dětí, dokončení cílených činností,
pobyt na zahradě, úklid společných prostor – přechod dětí do 2.
třídy Koťátek
Spojení tříd MŠ – pobyt na zahradě, aktivity dle zájmu dětí, hry
v hracích koutcích, tvoření u stolečků, kreslení, rozcházení dětí

