Návštěva florbalového zápasu
Třída Kuřátek a Žabiček
Dne 5.11.2019 jsme byli pozváni trenérem florbalového týmu, panem Grundlerem, na
zápas Hurricanů v hale míčových sportů u KV Areny.
Na zápas nás zavezl autobus a pro děti ze Žabiček to byla první vyjížďka ze školky.
Dětem se moc líbila atmosféra při zápase, fandily a tleskaly. Některé děti si
vyzkoušely soutěže o přestávce zápasu. Nakonec jsme se vyfotili ještě s maskotem
týmu Hurrican a vyrazili jsme zpět se sportovní náladou do školky.
Užili jsme si pěkné sportovní dopoledne, díky!

Zapsala: P. Filková

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU TŘ. MEDVÍDKŮ A BERUŠEK (starší děti) 15.11.2019
ZAPOJENÍ DO PROJEKTU TŘ. ŽABIČEK A KUŘÁTEK (mladší děti) 22.11.2019
Vzdělávací kurzy jsou přizpůsobené věku dětí. Výuka probíhá formou pohádkových
příběhů, kde se kombinují různé druhy výuky tak, aby jsme udrželi dětskou
pozornost. V programech je zakomponována prevence bezpečnosti tak, aby byla
přirozenou součástí všech příběhů a odpovídala věku dětí, žáků, studentů. Dále se
zaměřujeme i na rizika úrazu při sportu, bezpečnostní prvky a ochranné pomůcky.
Během přednášky řešíme s žáky, jakým pohybovým aktivitám se konkrétně věnují a
jak se chrání před případným úrazem. Při tvorbě kurzů byl kladen důraz na to, aby
obsahovaly co nejvíce témat z RVP a ŠVP.
Kurzy splňují preventivní program škol vyžadovaný MŠMT.
Druhy použité výuky
•
•
•

Metody slovní
Metody názorně demonstrační
Metody praktické

Formy použité výuky
•
•
•

Hromadná (frontální) výuka
Skupinová (kooperativní) výuka
Samostatná práce žáků a individualizovaná výuka

Projekt Zdraví dětem je tvořen týmem odborných pracovníků. Přednášky provádí
vždy zkušené lektorky z blízkého okolí škol s pedagogickým a odborným
vzděláním v oblasti výživového poradenství. Lektorky jsou řádně proškoleny a
veškeré případné problémy konzultují s metodiky primární prevence ve školách a
pedagogicko-psychologických poradnách. Lektorky jsou držitelkami certifikátů
v oblasti výživového poradenství (dětská, sportovní, redukční výživa) i v oblasti
osobního tréninku (zdravotní tělesná výchova).
Jejich nadšení a zápal pro věc se přenáší na žáky a tím vzniká ideální atmosféra pro
výuku. Komunikaci ze školami zajišťují koordinátorky projektu. Profesionální
vystupování a maximální spokojenost žáků i školy je pro nás nejvyšší prioritou.

