Návrh akcí školy MŠ Křenkova – ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021
Podzim
Výstava květin – Muzeum BN
Vítání občánků - kulturní pořad - předškolní děti??? – COVID (zrušeno)
Třídní schůzky
Sportovní hry na zahradě MŠ (jednotlivé třídy) – běh, hry s balónem
Dopolední sportovní akce všech dětí na zahradě MŠ – překonávání překážek
Drakiáda v MŠ – dračí výzdoba (rodiče + děti)
Dýňový týden – akce jednotlivých tříd
Pohádka – „O zlém ježkovi“ – hrají učitelky MŠ
Týden přírody v MŠ – šípky, kaštany, bukvice, barevné listy …
Přijede Martin na bílém koni – tradiční oslava – slavíme bílý den
(pohádka + tradice, hod podkovou – plnění úkolů na připravených stanovištích)
S čerty nejsou žerty – návštěva Mikuláše a čertíků v MŠ
Zima
Slavíme vánoční čas
- začíná advent – slavnostní rozsvícení stromečku u MŠ
Kulturní program na setkání seniorů v zahrádkářské klubovně???
Staročeské vánoce – ozdoby našich prababiček (přírodniny + kreativita)
Vánoční besídka s rodiči a posezením u stromečku???
Vánoční besídka pro dědy a babičky s dárečky Domovy Na Třešňovce???
Vánoce v přírodě – nadílka pro zvířátka
Plavání „IV. třída“- nabídka pro předškoláky???
Možná přijede s překvapením divadlo „Sluníčko“???
Tři králové – Kašpar, Melichar, Baltazar – spolupráce se SVČ Bájo
Sportování na sněhu – společná akce
Pohádka – „Vitamíny v ovoci vyženou ti nemoci“ – hrají učitelky MŠ
„Soptíkovo lyžování“ – nabídka pro předškoláky???
Putování za zimní vílou – společná akce v přírodě
Jaro
Masopustní oslavy s karnevalem – „Sportovci“
Loučení s paní Zimou – vynášení Moreny
Divadlo Jany Hruškové - ???
Správné čištění zubů – přednáška + praktický nácvik
Keramika pro maminku – spolupráce se SVČ Bájo
Herbář jarních květinek – poznávání v přírodě
„Oslavy jara na cestách“ – akce pro děti k ročnímu tématu
Měsíc knihy – návštěva v knihovně
Divadlo „Kozlík“???
Projekt EU – polytechnické dílny
Malování originálních triček – všechny děti
Akce pro děti – „Čarodějnický rej na zahradě MŠ“

Besídka pro děti a babičky Domovy Na Třešňovce???
Máme rádi svoji maminku – oslava Den matek – besídka na třídách
Léto
Návštěva ZUŠ – hudební pořad Nové Město nad Metují
Návštěva dravců a zvířátek z přírody – akce na zahradě MŠ
Výroba hmyzího domečku – spolupráce se SVČ Bájo
Zahradní slavnost na rozloučení s předškoláky „My jsme malí sportovci“
Sportovní den – jednotlivé třídy – skok, hod, balanční cvičení
Školní výlety – „Záchranná stanice“
Celoroční sportovní projekt – „Se Sokolem do života“
Starší děti každý týden dlouhá tematická vycházka
Atletické disciplíny – běh, skok, hod, překonávání překážek
Sáňkování
Hod sněhovou koulí na cíl, jízdy na lopatě
Sportovní den s rodiči na zahradě MŠ
Předškolní děti - nabídka
Angličtina
Příprava předškoláka – „Metoda dobrého startu“
(v případě nouzového stavu bude MDS využita, jako 1 část distanční výuky)
Stimulační program „Maxík“
Plavecký výcvik???
Soptíkovo lyžování – týdenní lyžařský kurz na Olešnici v Orlických horách???
Návštěva v ZŠ???
Návštěva ve školní družině???

