
         Nadstandardní aktivity naší mateřské školy: 

 

PRÁCE S INTERAKTIVNÍMI PROGRAMY NA DOTYKOVÉ TELEVIZI – tuto možnost aktivity 

s dětmi využíváme zejména jako nadstavbu našeho školního vzdělávacího programu. 

Vhodnou volbou programů k daným tématům ŠVP procvičujeme a rozvíjíme nejen 

vědomosti dětí a prosociální chování ve vztahu k druhému, ale také trpělivost, ochotu 

spolupracovat, přizpůsobit se a občas i umět prohrát. Velmi oblíbené jsou programy 

environmentální výchovy, výchovy dopravní a pexesa. Na dotykové televizi pracují 

všechny věkové skupiny dětí. 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – pětidenní pobyt uskutečňujeme v měsíci červnu a účastní se ho 

pouze děti, které odchází po prázdninách do 1. třídy ZŠ. Je to nejen zkouška 

samostatnosti a zralosti předškoláka, ale zejména spousta neopakovatelných a 

nepřenosných zážitků strávených společně s kamarády. 

Celý pobyt je tématicky zaměřen na environmentální výchovu a prožitkové učení. Děti 

tráví co nejvíce času v přírodě, poznáváním flóry i fauny překrásných Bílých Karpat. 

 

LOGOPEDIE  -  na mateřské škole pracují dvě logopedické preventistky, které se věnují 

individuálně dětem se špatnou výslovností 1x za 14 dní. Vždy na začátku školního roku 

uskuteční depistáže (vyšetření výslovnosti).  

Hravou formou pak provádí s dětmi - dechová a fonační cvičení, cvičení na rozvoj 

motoriky a  grafomotoriky, cvičení na rozvíjení fonematického sluchu a zrakového 

vnímání, průpravná artikulační cvičení. Individuální logopedická péče je založena na úzké 

spolupráci s rodiči dětí.  

Péčí o správný vývoj řeči podporujeme i duševní rozvoj dítěte a rozvíjíme tak celou jeho 

osobnost. 

 

             KERAMIKA  -  kroužek keramiky je organizován na naší mateřské škole ve spolupráci se    

SVČ Klubko Staré Město. Koná se vždy v úterý a středu odpoledne, 1x za 14 dní. Pro velký 

zájem jsou děti rozděleny do dvou skupin. V úterý, navštěvují kroužek děti, které se teprve 

seznamují s vlastnostmi hlíny, rozvíjí si estetické cítění. Získávají základní dovednosti při 

práci s keramickou hlínou. Ve středu si zkušenější děti rozvíjí již získané dovednosti a 

keramickou zručnost. Všechny děti se naučí kombinovat výtvarné techniky. Kroužek 

umožňuje rozvíjení tvořivosti, představivosti a fantazie dětí. Podporuje kladný vztah 

k výtvarnému umění, rozvíjí jemnou motoriku, trpělivost, spolupráci a zvyšuje 

sebevědomí dětí. 



PLAVÁNÍ   -   hodiny předplaveckého výcviku absolvují dětí v Plavecké škole -

v Uh.Hradišti. Do plavání jezdíme 1. pololetí školního roku, vždy v pondělí dopoledne. 

Plavání je u dětí velmi oblíbené.                                                                                                                                   

Cílem předplavecké výuky je s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem, pohybovým 

schopnostem a dovednostem dětí  

- vštěpovat základní hygienické návyky 

- seznámit je s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě 

- naučit je plaveckým dovednostem  

- nenásilně je seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              

                                                               

                                      

 

 

                                                                             

 

                        


