Základní škola a mateřská škola, Praskačka
Praskačka 60, 503 33 Praskačka
tel.: 724 514 050
MŠ tel.: 606 061 332
zspraskacka@gmail.com
mssedlice13@seznam.cz
www.zspraskacka.cz

PLÁN TÉMAT A ČINNOSTÍ
Březen, duben
Témata SKŘÍTCI A ŠIKULOVÉ
Březen
Téma Probouzení přírody
Podtéma:

Zvířata a jejich mláďata
Z pohádky do pohádky (knihy, čtení, mravní ponaučení), Projekt: „Babičky čtou
dětem“
Vítáme jaro (změny v přírodě, lidové zvyky, odemykání jara 1. jarní den 20. 3. 2018)
Dubínkovy Velikonoce (tradice Velikonoc, Velikonoční Pondělí 2. 4. 2018)

Duben
Téma: Sluníčko, sluníčko popojdi maličko
Podtéma:

Co se děje v trávě (život hmyzu)
Naše vesnice (ekologie, úklid), Projekt: „Třídím, třídíš, třídíme“
Voda (význam, koloběh vody, vodníci)
Čarování ve školce (pokusy, pálení čarodějnic)

Témata BROUČCI
Březen
Téma: Probouzení přírody
Podtéma: Vítáme jaro (změny v přírodě, lidové zvyky, odemykání jara
1. jarní den 20. 3. 2018)
Zvířata a jejich mláďata (domácí zvířata, hledej maminku,
tatínka, písničky, básničky)
Toník jde do knihovny (návštěva knihovny, prohlížení
knížek,vyprávění s obrázky)
Velikonoce s Toníkem (velikonoční tradice, tvoření,
pohybové hry, koledy)

Duben

Téma: Sluníčko, sluníčko popojdi maličko
Podtéma: Jaro už je tu, co se děje v trávě (život hmyzu, pozorování, jak se
narodí motýlek)
Den země, naše krásná zem, naše vesnice (ekologie – úklid,
environmentální, třídíme odpad – didaktická hra )
Děti pozor červená (doprava, záchranné složky, zvuky, signály)
Čarodějnický týden (čarování, pokusy, čarodějnický rej)

Další akce:










7. 3. Předškoláci se jedou podívat do základní školy v Praskačce
20. 3. Odemykání jara – v rámci režimu dne ve školce
6. 4. Zápis do 1. třídy Základní školy Praskačka
Kroužek Hliňáček 1. 3., 15. 3.
Flétničky s předškoláky – každé úterý a čtvrtek po obědě
27. 3. Praskačský zpěváček školní kolo – zúčastní se vybrané děti
24. 4. Praskačský zpěváček – finále
25. 4. Výlet do knihovny v Hradci Králové
26. 4. Čarodějnické odpoledne na zahradě mš – setkání s rodiči,
opékaní párku, soutěže pro děti
 10. 5. 2018 zápis do MŠ Praskačka 15.00 hod
 11. 5. 2018 zápis do MŠ Sedlice 15. 00 hod

