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DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY  (1.7. - 12.7.2019)
 
Než se všichni rozutečeme na prázdniny, povíme si, čím pojedeme k babičce, dědovi k tetě
atd. :-) Ale pozor, můžeme na prázdniny a dovolenou také letět. A to bude naše téma pro naše
společně strávené dva týdny. Ve školce si budeme povídat o dopravních prostředcích, jaké
byly dříve a dnes.  S  většími dětmi se půjdeme podívat do muzea MHD ve Střešovicích. A když
nám počasí bude přát, pojedeme se také podívat na letadla. Naše prázdniny budeme trávit
hlavně venku a budeme si všichni společně hrát
Výlet: Muzeum MHD Střešovice, pozorování letadel
Aktivita: Kresba – čím pojedu a kam
 
DUCHOVÉ STROMŮ A OBLIČEJE Z KAMÍNKŮ (15.7. - 2.8.2019)
 
Čekají nás tři krásné týdny. S dětmi budeme oživovat přírodu. Na stromy vytvoříme z bláta,
mouky, modelíny a přírodnin obličeje. Toto přírodní tvoření přeneseme i na kamínky z
kterých budeme vytvářet veselé obličejíčky. Celé tři týdny budeme chodit ven a sbírat
přírodniny, které budeme používat k našemu tvoření. Vytvoříme také v přírodě domečky pro
víly. Tam nám postačí nějaký starý pěkný pařez, kamínky, mech, připravené domečky z ruliček
papíru, nebo kelímek od jogurtu. Domečky ozdobíme provázky nebo pískem. Stočíme z
tvrdého papíru kornoutek a máme střechu. Už se na to všichni moc těšíme.
Výlet: Klášterní zahrady, Obora Hvězda, okolí školky
Aktivita: Malování, tvoření z přírodnin, rozvíjení fantazie
 
INDIÁNSKÉ LÉTO (5.8. - 16.8.2019)
 
V první řadě si uděláme s dětmi INDIÁNSKÝ TOTEM, který děti samy vymalují. Jako správní
indiáni musíme mít indiánský pozdrav a barevné čelenky, které si také hravě vyzdobíme. A
protože naše indiánské téma bude trvat dva týdny, času na výrobu máme dost, vyrobíme si
indiánské korále z bezových větviček. Aby se naším indiánům ve školce dobře spinkalo,
uděláme si společný indiánský lapač snů. Korále a lapač snů budeme vyrábět venku na
piknikové dece, jako správní indiáni.
Výlet: Každý den v přírodě
Aktivita: Sbírání bezových větviček na korále a lapač snů
 
HRÁTKY S VODOU (19.8. - 30.8.2019)
 
Léto je nejkrásnější období právě na vodní hrátky. Naše poslední dva týdny nám zpestří
například vodní pokusy, vodní společenské hry a bublinkové obrázky z barevných bublin.
Když nám to počasí dovolí, tak nás čeká vodní bitva, na kterou se teď už moc těšíme. A když
nám bude opravdu velké vedro, navštívíme dobu ledovou, kde nás bude čekat zamrzlé
překvapení. Půjdeme se podívat ke Klášternímu rybníku, kde si uděláme piknik. Prázdniny
zakončíme výbornou zmrzlinou.
Výlet: Klášterní rybník, výlety v okolí školky
Aktivita: Bublinkové obrázky z (bublifuku a brčka)


