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Skladba třídy: Naši třídu Sluníček navštěvují nejmladší děti, věkové
rozmezí je od dvou do tří let věku. Celkový počet dětí je tedy 18
z toho 13 chlapců a pouze 5 děvčat.

Třída: Naše třída se nachází v přízemí budovy Mš. Je rozdělena na
hernu a třídu. Prostorově odpovídá potřebám dětí. Ve třídě jsou
umístěny jídelní stoly, které jsou výškově rozděleny, tak aby výškově
odpovídaly dětem stejně tak i židličky. Třída i herna jsou vybaveny
nový nábytkem s veselými motivy zvířátek.Třída slouží ke stolování,
pracovním a výtvarným činnostem i pro volnou hru dětí. Je zde i
koutek pro polytechnickou výchovy. Děti mají volně k dispozici
stavebnice, společenské i didaktické hry. Výtvarné pomůcky jsou
uložené v prostoru, kde děti nemají volný přístup. Dbáme na
bezpečnost vzhledem k věku dětí. Pastelky a papíry na běžné kreslení
mají děti volně k dispozici. Při společném úklidu se snažíme udržovat
pořádek. Herna umožňuje dostatek prostoru pro pohybové aktivity a
hry. Její využití je variabilní ( námětové a tvořivé hry). Zároveň složí
také jako odpočinková a relaxační místnost pro odpolední spánek
dětí. Součástí třídy je také šatna a umývárna, Wc. Třídu i šatnu se
snažíme vkusně vyzdobit a to hlavně výtvory dětí.

Zaměření třídy: Vzhledem k věku dětí je naším hlavním cílem zvládat
sebeobslužné dovednosti, získat citovou samostatnost a hygienické
návyky. Celkově automatizovat režim dne v MŠ. Chceme dětem
dopřát klidný a radostný pobyt ve školce.

Výchovně vzdělávací práce: Pro tento školní rok jsme se s kolegyní
domluvily na vlastním Tvp Skřítkování. Vycházíme z Rvp a Švp. Každý
tematický celek pečlivě promýšlíme tak, aby byl pro děti poutavý a
zajímavý. Snažíme se naplňovat dílčí vzdělávací cíle a očekávané
výstupy. Vzdělávací nabídka je pestrá a zvolená tak. Aby odpovídala
věku dětí. Důležitá je pro nás zpětná vazba, prožitky a zážitky našich
dětí. Vzhledem k dopadu pandemie nás mrzí omezování aktivit
s dětmi i rodiči, na které jsme byli v minulých letech zvyklí. Pracujeme
s dostupnou literaturou, čerpáme nápady a informace z internetu.
V třídě se snažíme řídit Skřítkovými pravidly. Vedeme děti ke
slušnému chování, vzájemnému respektu. Aktivně používat slovíčka
Prosím děkuji.
Pomůcky a vybavení: Naše třída poskytuje dětem pro jejich celkový
rozvoj různé druhy hraček a stavebnic, her. K tvoření a podpoře
kreativity jsou dětem nabídnuty různé výtvarné pomůcky, materiál.
Hra a stavebnice jsou určeny pro danou věkovou skupinu dětí, tak
aby odpovídaly jejich potřebám. K pohybovým aktivitám využíváme
nové náčiní a pomůcky. Spolupracujeme s rodiči, kteří jsou ochotni
donést např. papír, látky atd.

Hodnocení: Po ukončení Tematického celku i Integrovaných bloků.
Hodnotíme a do zápisových archů evaluujeme , co se nám s dětmi
podařilo a, kde vidíme určité rezervy. Každé dítě má svoje Portfolio,
kde ukládáme pracovní listy, zaměřené na rozvoj jednotlivých oblastí.

Vedeme také diagnostiku dítěte, do které zapisuje jeho celkový
rozvoj. V lednu jsou rodičům nabídnuty Konzultační hodiny.

Spolupráce s rodiči: Rodiče byli seznámeni s režimem Mš již na třídní
schůzce v měsíci červnu. Byli také seznámeni se Školním řádem.
Veškeré informace a aktuality pravidelně vkládáme na Webové a
Facebookové stránky.

Strava: Stravu zajišťuje školní jídelna U tenisu. Strava je pestrá,
obsahuje dostatek ovoce a zeleniny. Vedeme děti k základům
stolování, samostatnosti. Děti do jídla nenutíme. Pitný režim je
zajištěn láhví z domova, do které během dne dětem doplňují provozní
zaměstnanci vodu. Láhve mají děti podepsané, tak aby si je poznaly.
Každý den si láhev odnáší domů.

