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OBDOBÍ
ZÁŘÍ ČERVEN 2022

AKCE
DIVADELNÍ , HUDEBNÍ, NAUČNÉ a další programy pro děti
- dle aktuálních nabídek organizátorů, termíny budou zveřejněny

Průběžně

KINO Dlouhá Loučka - Filmová představení pro děti

Průběžně

FOTOGRAFOVÁNÍ dětí
Vánoční téma + foto ke Dni matek, z pobytu dětí v MŠ a akcí školy

Průběžně

TÉMATICKÉ DNY A PROJEKTY
- akce zaměřené na např. významné dny, události, tradice, témata ŠVP ap.

Pořádání akcí vždy aktuálně zveřejňujeme v šatnách tříd .
Září
27.9.2021
od 9-11hod

Vých.vzdělávací program VČELKY – poučný pohádkový příběh o životě včel
doplněný výrobou svíček z včelího vosku
95 Kč hrazeno z dotace EVVO

Říjen
1.10.2021
od 9-11hod

KINO v Dlouhé Loučce animovaný film Tajný život mazlíčků 2
20 Kč hrazeno z Fondu akcí

Říjen
4.10.2021
od 8 hod

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ
orientační vyšetření řeči – diagnostika ev. poruch a vad řeči logopedem SPC
- ZDARMA

Říjen
22.10. 2021
9 -11hod

Program ZDRAVÉ NOŽKY – program zaměřený na procvičování dětské nohy,
stability apod.
75Kč - hrazeno z Fondu akcí

Listopad
9.11.2021
8 -11.30 hod

Projektový den polytechnické výchovy pro předškolní děti
MALÝ STAVITEL – Malá technická univerzita
Celk.cena 3 300Kč hrazeno z dotací EU Šablony pro MŠ

Říjen
upřesníme

DEN STROMŮ - tématický projektový den v MŠ / zaměření na EVVO

Říjen
upřesníme

BRAMBORIÁDA
zábavné dopoledne pro děti na zahradě MŠ

Říjen/listopad
24.11.

FOTOGRAFOVÁNÍ dětí s vánočním motivem
hrazeno rodiči

Listopad
15.11. 2021
dopoledne

PRIMA VIZUS
- orientační bezkontaktní vyšetření očí, možnost zjištění ev.očních vad,
hrazeno rodiči 150Kč

Listopad
29.11.2021
9 -11hod

Projektový den v MŠ VÁNOČNÍ PERNÍČKY - p.Borošová Přerov
- program zaměřený na činnosti s vánoční tématikou
cena 2 500Kč - hrazeno z dotací EU Šablony pro MŠ

Listopad
upřesníme

TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti a rodiče s vánoční tematikou
- výroba keramického glazovaného výrobku, dobrovolné dle zájmu,
hrazeno rodiči

Prosinec
upřesníme

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v MŠ - Návštěva ČERTA a MIKULÁŠE v MŠ
balíček pro děti hrazen z Fondu akcí

Prosinec
upřesníme

VÁNOČNÍ ČAS
pečení cukroví, zdobení vánočního stromu, vánoční nadílka pro děti v MŠ

Prosinec
upřesníme

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE v MŠ
- vánoční setkání dětí a veřejnosti na zahradě MŠ

Leden
Program ZOOTERAPIE - Poznej svého psa
17.1.2022
Program zaměřený na chování a zacházení se psem
8.30 -11.30 hod hrazeno z Fondu akcí
Leden
upřesníme

PROJEKTOVÝ DEN v MŠ, p.Vitešník – LES A ZVÍŘATA V ZIMĚ
- výchovně vzdělávací program s ekologickým tématem
hrazeno z dotací EU Šablony pro MŠ

Únor

KINO v Dlouhé Loučce

Únor
15.2.2020
8-12 hod

PROJEKTOVÝ DEN - Ekolog. centrum MLADOŇOV
Vitamínový den "Vitamínky ke zdraví"
Vzdělávací program O VÝZNAMU OVOCE A ZELENINY pro naše zdraví
Pro děti 4 - 6 let, hrazeno z dotací EU

Březen
1.3.2022
8 -11.30 hod

MASOPUSTNÍ KARNEVAL v MŠ
zábavný karneval pro děti s šaškem VIKIM
hrazeno z Fondu akcí

Březen
upřesníme

VYNÁŠENÍ MORENY projektový den v MŠ
- rozloučení se zimou - tematická vycházka k rybníku Na |Fibichu

Březen
upřesníme

Světový den VODY projektový den v MŠ / zaměření na EVVO

Březen
Program ZOOTERAPIE - Ještěři a ještěrky - poznáme svět plazů
14.3.2022
Program zaměřený na chování a zacházení se psem
8.30 -11.30 hod hrazeno z Fondu akcí
Duben
upřesníme

NÁVŠTĚVA dětí v ZŠ
návštěva předškolních dětí 1.třídy před zápisem do ZŠ

Duben
upřesníme

DEN DĚTSKÉ KNIHY - návštěva knihovny v Dlouhé Loučce

Duben
upřesníme

VELIKONOCE
- zdobení kraslic, hledání velikonočních vajíček, pletení velikonoční pomlázky

Duben
upřesníme

DĚTSKÝ DEN BEZPEČNOSTI- návštěva PČR v MŠ

Duben
upřesníme

MEZINÁRONÍ DEN Země
- projektový den v MŠ

Květen
upřesníme

DEN SLUNCE
projektový den v MŠ / zaměření na EVVO

Květen
upřesníme

Oslava DNE MATEK - VYSTOUPENÍ PRO RODIČE A PRARODIČE
- upřesníme dle aktuální situace

Květen
upřesníme

DEN KONÍ
projektový den v MŠ

Červen
upřesníme

-

Červen
upřesníme

Oslava MDD
zábavné dopoledne pro děti s hudbou, soutěžemi, odměnami

ŠKOLNÍ VÝLET pro děti - výběr upřesníme

upřesníme
Červen
Červen
upřesníme
Červen
upřesníme

INDIÁNSKÝ DEN - jaké je to být malým indiánem
projektový den v MŠ
NÁVŠTĚVA dětí ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
návštěva předškolních dětí ve školní jídelně ZŠ
ROZLOUČENÍ S MŠ a s předškolními dětmi
- ´ šerpování ´ dětí + odpolední program pro děti a rodiče

Během školního roku mohou být akce obměňovány,
doplňovány podle činností MŠ a aktuálních nabídek
Akce bez data vždy upřesníme dle okolností a vhodného počasí.

SPOLUPRÁCE S RODINOU
LISTOPAD−
+ KVĚTEN

INFORMATIVNÍ SCHŮZKY RODIČŮ s tř.učitelkami MŠ

DUBEN

BESEDA s uč. 1 tř. ZŠ s rodiči předškolních dětí

KVĚTEN

INFORMATIVNÍ SCHŮZKY RODIČŮ s tř.učitelkami MŠ

KVĚTEN
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