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Vítejte na KOLEPĚ
Základ programu v každém měsíci tvoří každodenní pobyt v přírodě. V programech užíváme
metody lesní pedagogiky, kterou prokládáme prvky předčtenářské a předmatematické gramotnosti.
Využíváme různé formy prožitkového učení. Důležitou součástí programu jsou také svátky, zvyky a
tradice, které se snažíme dodržovat a přiblížit dětem pomocí výtvarných činností, vaření
tradičních jídel, hudby, poezie i pohádek.
Zažíváme na vlastní kůži proměny přírody během jednotlivých ročních období. Sledujeme počasí,
pozorujeme, co právě roste, kvete a plodí, pracujeme na školní zahradě. Na každodenních
výpravách do blízkého i vzdálenějšího okolí školky se snažíme dozvědět co nejvíce o našich
spolubydlících z říše lesních, polních i lučních živočichů. Vyprávíme si o nich, hledáme jejich
viditelné i méně zřetelné stopy, snažíme se pochopit jejich způsob života a ochraňovat je. V areálu
školky pečujeme o dva hlodavce – králíka a morče, na výpravy nás doprovází naše kamarádka fenka
Mikina a pejsek Arísek. Velkou pozornost věnujeme během celého roku tematice zdravého
stravování a kultivovaného stolování. Snažíme se dětem přiblížit hodnotu potravin a jejich cestu na
jídelní stůl.
Během každého dne v lesní školce si uvědomujeme, že jako lidé jsme součástí života na úžasné
planetě Zemi, jejíchž darů si velmi vážíme.

Podzim
V tomto období se zaměřujeme na adaptaci dětí v novém prostředí, tvorbu a dodržování
dohodnutých pravidel a na bezpečné a slušné chování ve školce, doma i venku.
Představujeme svoji rodinu, kdo ji tvoří, kde pracují maminka a tatínek. Utváření nových rolí - já
a moji kamarádi, já a moje rodina.
Podzimní krajina - rozvíjíme estetické vnímání prostřednictvím přírodních krás, poznávání
stromů a lesních plodů, sběr přírodního materiálu a tvorba z něj. Osvojení si jednoduchých
pracovních postupů. Ochrana přírody, uvědomění si sounáležitosti s přírodou a pochopení
vzájemných vazeb. Pozorujeme proměny přírody v podzimním období.
Září: Ahoj na Kolepě
Ahoj Kamarádi - seznámení se s novými dětmi, učitelkami a dalšími pracovníky školky, s
novým prostředím



Já a moje rodina, já a moji kamarádi



Můj domov, místo kde žiji

Říjen: Přichází k nám podzim


Změny počasí a proměny přírody



Hrátky s podzimními dárky - plody podzimu



Ovoce, zelenina - dary přírody

Listopad: Vítr přišel s listopadem, všechno listí padá na zem





Dušičky



Barvy podzimu



Na Sv. Martina, kouřívá se z komína

Jak se zvířata připravují na zimu

Zima
V tomto období se seznámíme se zvyky a tradicemi Vánoc. Při výrobě vánoční výzdoby ve školce a
výrobků na vánoční trhy se zdokonalíme v jemné a hrubé motorice. Při četbě pohádkových příběhů
se učíme rozlišovat reálný svět od světa fantazie a také rozlišovat dobro a zlo podle chování
postav v pohádkách.
Naučíme se, jak se oblékat v zimě, jak zvládnout oblékání zimního oblečení. Jak se bezpečně
chovat při zimních sportech a radovánkách.
Prozkoumáme všechna skupenství vody. Voda jako základ života, jako prostředí pro vodní
živočichy, slaná i sladká voda. Péče o přírodu, šetření přírodních zdrojů.
Pozorujeme zdánlivě spící zimní přírodu.
Poznáváme své tělo - pojmenujeme jeho části. Zajímáme se o zdravý životní styl. Hodnotíme své
chování a snažíme se vyvarovat záporných projevů nálad a emocí. Vnímáme pozitivně lidi odlišné
kultury a rasy. Spolupracujeme ve skupině, chováme se empaticky.
Prosinec: Těšíme se na Ježíška


Mikuláš, čert a anděl



Vánoce přicházejí



Vánoční koncert, adventní spirála,

tradice, koledy, trhy…


Vánoce v lese - stromeček pro zvířátka

Leden: Bude zima, bude mráz


Tři králové



Já a moje tělo, zdraví a nemoci, jak se v zimě oblékáme



Zimní sporty a hry

Únor: Únor krátký, pouští zimu svými vrátky


Masopust - tradice, rej masek



Z pohádky do pohádky



Sníh nebo voda

Jaro
V tomto období se učíme vnímat probouzející se jarní přírodu a její barevnost všemi smysly.
Snažíme se pojmenovat a poznat zvířata a jejich mláďata, poznávat běžné druhy rostlin - stromy i
květiny a pozorovat jejich proměny a vývoj. Probouzíme úctu k životu ve všech jeho formách.
Poznáváme různé formy oslav příchodu jara, probouzení přírody, oslava života. Na zahradě sázíme
semínka i rostlinky a sledujeme jejich růst.
Začínáme s cyklistickými výpravami a opakujeme si dopravní předpisy.
Povídáme si o různých profesích, zjišťujeme, kde pracují rodiče a naši příbuzní.
Sledujeme, jak se cestuje, čím a kam. Vypravujeme na delší výlety za poznáním.
Březen: Jaro klepe na vrátka


Zvířata na dvorku, zvířata v ZOO, zvířata ve volné přírodě



Jaro klepe na vrátka, vynášení Morany



Povolání, řemesla



Doprava a cestování

Duben: Aprílové čarování


Velikonoce



Den země - třídění odpadů a očista lesa



Čarodějný rej - Filipojakubský oheň

Květen: Všechno kolem kvete


Maminka má svátek



Jarní louka – květiny, jarní louka - brouci a hmyz



Rozkvetlá zahrada



Otvírání studánek

Léto
Děti celého světa a tatínkové mají svátek.
Učíme se vnímat místo, kde žijeme. Planetu, zemi, město, vesnici, dům…
Poznávat stroje, které pomáhají lidem při práci.
Učíme se dodržovat pravidla silničního provozu, jak se bezpečně pohybovat na ulici.
Sledujeme zahradu a přírodu v okolí, která nám naděluje prví plody.

Červen: Léto je tu


Svátek dětí



Tatínek má svátek



Stavby a stroje



První plody na zahradě

Červenec: Hurá prázdniny


Co přináší léto



Z pohádky do pohádky

Srpen: Slunce, voda, vzduch


Co to roste v lese



Les je naše hřiště

