Mateřská škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace
Evaluace – Hrátky s rodiči konané dne 10.10.2012 ve 14.15 hodin.
„Pokračovat v adaptaci nových dětí a začleňování dvouletých dětí do kolektivu“ to jsou hlavní
zaměření třídního plánu I. třídy „Koťátek“ pro letošní školní rok. Proto také v letošním
podzimním období připravily paní učitelky této třídy, dalo by se v tomto období říci již tradiční,
zábavné odpoledne pro děti a rodiče, pod názvem
HRÁTKY S RODIČI 2012 - PODZIM
Podtéma, se kterým tento týden pracujeme se jmenuje: Podzim na zahradě a na poli.
Klíčové kompetence, kterými výchovně působíme na děti:
1. Rozšiřovat a upevňovat poznatky dětí o podzimní přírodě a úrodě.
2. Procvičovat poznávání barev
3. Učit děti postavení předmětů
4. Upevňovat u dětí pocit bezpečí a jistoty, řešit problémy s pomocí dospělého
Výstupy, ke kterým dlouhodobě směřujeme:
- doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)
- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
- uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a
respektovat j
- bránit se projevům násilí jiného dítěte
- zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny
komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování

Po přivítání jsme rodičům předvedli ranní rituální říkanky k pozdravení a cvičení. Do další
říkanky s pohybem „Jako kotě“ a písničky „Ty a já“ jsme zapojili i rodiče – to bylo mazlení!
Po říkance s podzimní tématikou FOUKÁ VÍTR , FOUKÁ, POTICHU SI BROUKÁ. ZPÍVÁ
STROMŮM PÍSNIČKU, POCUCHÁ JIM HLAVIČKU., jsme přítomné seznámili s náplní
práce v jednotlivých dílničkách. Všechny zúčastněné, jsme požádali o dodržení bezpečnosti při
práci /hlavně s nožem – mimo děti, pouze na okénku u kuchyně/ a popřáli pěknou zábavu
a tvoření. Rodiče se rozdělili do skupinek a začali pracovat.
V první dílničce otiskovali na výkrese na nalepený kmen stromu vylisované listy, natřené
temperovými barvami – „Stromy na podzim“
V druhé dílničce vyráběli stříháním, nalepováním a vázáním – „Dráčky z pytloviny“
Ve třetí dílničce zdobili z domu donesené jablíčko sušeným ovocem a poskládanými
papírovými čepičkami – „Jablíčkový skřítek“
Ve čtvrté dílničce otiskovali svou pomalovanou dlaň na velkou plochu koruny stromu
z kartonu. – „Velký podzimní strom“
V páté dílničce uplatnili svou fantazii při výrobě „Bramboráčků, mrkváčků a dýňáčků“
dotvořením různými přírodninami.

Při výrobě a tvoření vznikla velmi pěkná a tvořivá atmosféra, které odpovídaly moc zdařilé
výrobky.
Pomáhali rodiče dětem a děti pomáhaly zase rodičům. Zdařilými výrobky jsme vyzdobili
naši MŠ. Rodiče s dětmi odcházeli spokojeni a všichni si tvořivé hraní určitě pěkně užili.
Všichni se už určitě těšíme na další společné setkání.
Dne 18.10.2012, Štefková Helena, učitelka I. třídy MŠ

