STOUPÁNÍ NA HOR

U!

roční projekt lesní mateřské školky Za humny, Ivančice (šk. rok 2017/18), $
v rámci ŠVP “Expedice Za humny”$
s odkazem na povídku E.T. Setona, český woodcraft i kresby a drobné genderové úpravy textu Pavla Čecha,
našeho loňského hosta :)$
autoři: průvodcovský tým Za humny, ve Vysokých Tatrách v srpnu 2017, změny vyhrazeny$

$

STOUPÁNÍ NA
HORU

lš Za humny

šk.rok 2017/18

měsíc a !
hl. témata

1.týden

2. týden

3. týden

4. týden

srpen
Září!

$

Aklimatizace!
Base camp

Říjen!
Podzim!
Odvaha!
Smysl: Chuť!
Ú-Klid!
Pravidla práce s
nástroji

Listopad!

$

Tma!
Tělo!
Smrt!
Rytmika!

ne 27.8. Brigáda$
a Restaurant day

Aklimatizace!
po prázdninách,$
přivítání nových
dětí, svá místa
v šatničce

Kamarádství učím se jména
ostatních,
chytáme se za
ruce

Pravidla!
lesa a školky,
aby nám spolu
bylo dobře

Batoh - vím co
do něj patří,
poznávám své
označené věci,
učím se ho balit

ne 3.9.zahájení$

Odvaha a Draci!

Pravidla práce
se škrabkou,
nožíkem a
pilkou -!
výroba
ozvučných dřívek
a mečů,zač. s
rytm.nácvikem na
Předv. Jarmark

Podzimní chutě:!
sběr, zpracování
a degustace
ovoce a šťáv$

Ú-klid: každá
věc má své
místo, při
změně činnosti
uklízíme
předešlé

so 7.10.$
Michaelské
putování za
Drakem(Hou)$
čt 19.10.$
Rodičovská
Moštárna

Martin!
Světlo ve tmě$

Tělo!
vnímámí tepla,
zimy, žízně oblékám se,
zahřívám se
pohybem, $
co jím a piju $
v zimě$

Tělo!
výroba na
Jarmark a
příček na adv.
žebřík - řezná
ranka, krev$
tělo jako brána
duše: zpívání,
rytmika, tanec,
radost

so 11.11.$
Martinská
Světýlka(Hou).!

pouštění Draků$
Moji Draci,
řízené zápasy,
odvaha mluvit
pravdu$
Michaelský Drak$
a následné
odložení zbraní

Smrt, Tma!
Svíčky a
petrolejky,
Dušičky,$
usínání Přírody$

$

Nácvik autor.
rytmického
vystoupení

$
$

podělím se v lesní

čokoládovně$

mírumilovnost$
pospolitost$

$

oheň v
kamnech

$

Podzimní
rovnodennost polévka z
černého bezu

Prosinec!

Adventní příběh ! Advent. tvoření, $ Vánoční báseň! prázdniny

Advent!
Rodina!
Odpočinek!

advent. kalendář
z nachyst. příček$

$
$

Leden!
Zima!
Novoroční klid!
Běhám!
Skáču!
Lezu!

možnost
setkání rodičů

tvoření

Svaté Noci!

$

Pozorování
tiché Přírody
jako taháku pro
mé vlastní
pocity

$

- klid a mír, bytí
u svíček a
petrolejky,$
- povídání: $
naše rodiny
Přicházejí Tři
Králové!
příběh, truhlice
s dary$

$

Radost !
z dávání

$
$

Světelná Spirála

$

…aneb
zvládání
konfliktů

út 26.9.$
Base camp rodičovská
schůzka: bez
rodičovské
základny to nejde:)

(a pak Rodičovský
sklípek :)?)!

$

stř 22.11.$
-Rodičovská
dílna před
Jarmarkem
pá 1.12.$
Slavnostní
rozsvěcování
Vánočního
Stromu!
pá 22.12. 16:15$
Světelná Spirála

adv. tvoření, klid
a mír, svíčky a
petrolejky$

Hračkový
týden!

Klíče od Brány Lesa!

Zima!
Běhám !
Skáču!
Lezu!
Bobuju!
Sníh!
(leda že by ne:)

STOUPÁNÍ NA
HORU
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Únor!

Hromnice$
Barvy na sněhu

po - pá 5.-11.2.$
Jarní
prázdniny

$
$

Barvy!
Tančím a zpívám!

Kruhové a
párové tance$

Barvy a třídění
odpadu!

hrátky s
hlasivkami

Josevec

$

$

Trpělivost
Březen!
-Jaro přichází!
Smysl: zrak!
-Příroda =
kamarádka!
-Řemeslo obsluha nástrojů$
-Práce s chybou

Duben!
Velikonoce!
Smysl: sluch!
Voda!
Tkanička!

“Když ji miluješ
(Přírodu), není
co řešit”…$
…oči k vidění$

$

Navleču si
jehlu a zašiju
si tepláky
dozvuky
Velikonoc…$
…zasazení
mrskaček$

Řemeslo!
- obsluha pilky
a vrtačky,
příprava
“trenažéru” na
vázání suků a
tkaniček!
Suk a tkanička

Vynášení Moreny

Předvelikonoční

so 24.3.$

Ukliďme Česko
tvoření!
Barvy!
Sběr
medvědího
česneku - úcta!
Jarní migrační
touha mloků

Voda!
Den Země

Ptačí zpěv…$
…uši k slyšení$

čt 19.4.$
Slavnost Vody!

$

stř 25.4.$
výlet Jarní
Pálava!

$$
$

Květen!

$
$
$

Stavění Májky$
zpíváme
tančíme$
věnečky$
copánky

Dáš a dostaneš!

Červen!
STOUPÁNÍ!
NA HORU!

pá-ne 1.-3.6.$
Expedice
Sněžka -pro
předškoláky a
absolventy,
pasování
předškoláků

pilování
individuálních
tužeb dětí:)

Ctnosti!

$

pá 16.3. Kovárna

…píšťalka z vrby$

Lásky čas!

Děláme Svět
hezčí - čistíme
břeh a les$
Jarní tvoření!

…vajíčková
pomazánka$

$

…hra Kuličky$
Strouhám na
struhadle

čt 19.a 26.4$
zápisy na další
šk.rok

$

Křest
vydaných
Karet Ctností

Akce, reakce

Srdce,duše!

$$
$$

příprava na
Stoupání na
Horu

stř 27.6.společné$

STOUPÁNÍ NA
HORU, pro
všechny děti,
vyvrcholení
ročního
projektu:)…
opakování
nabývaných
dovedností

pá 29.6.$
Vynášení
Předškoláků

červenec$

$$

srpen/září$

$$
$$

ne 26.8.$
Brigáda na
dřevo!
ne 2.9.$
Klíče od Brány
Lesa

