Evaluace ukázky přímé výchovně vzdělávací práce s dětmi – 19. 1. 2012
Ve čtvrtek 19. 1. 2012 se konala v prostorách II. třídy „Sluníčka“ MŠ v Zátoru ukázka výchovně
vzdělávací práce s dětmi pro rodiče dětí, které půjdou v měsíci únoru k zápisu do I. třídy ZŠ. Tato
akce je již dlouholetou tradicí naší mateřské školy.
Záměrem této ukázky je předvést rodičům nejen výchovně vzdělávací proces v MŠ,ale
především, jak jejich děti zvládají jednotlivé úkoly a zda jsou po všech stránkách připraveny stát
se žáky základní školy. Ukázku shlédli rodiče 11 dětí z 19 dětí, které letos půjdou k zápisu a také
někteří prarodiče, paní učitelka Mgr. Lucie Javůrková, která bude příští rok vyučovat prvňáčky a
paní zástupkyně ředitelky ZŠ Zátor Mgr.Stašková..
Rodiče měli možnost nahlédnout do portfólií dětí, kam ukládáme všechny jejich pracovní
listy, vztahující se k tématům školního vzdělávacího programu, také listy s grafomotorickými tahy
a omalovánky.
Na ukázce bylo přítomno 11 dětí z 19., které by se měly stát v příštím školním roce prvňáčky.
Z toho se jeden chlapec bál před rodiči předvést a zůstal sedět u rodičů jako pouhý divák.

Po úvodní písni „My jsme děti z naší školky“ děti rodičům ukázaly náš denní rituál- ranní
vítání. Poté se všichny děti představili a postupně v řadě vedle sebe spočítali.
Celá ukázka se týkala pohádky Červená Karkulka. Děti měly za úkol vyprávět děj této pohádky,
určovat pomocí zelených a červených smajlíků, co je pravda a lež. Slova, která se vyskytují v této
pohádce, vytleskávaly na slabiky a počítaly je. Při hře s dřevěným stromečkem a hříbkem
předvedly, jak jsou zběhlí v prostorové orientaci. Na tabuli hledali jednotlivě dětem známá
písmena a vyjmenovávaly slova, začínající na daná písmena. Počítaly „veverčiny oříšky“ při
manipulaci s vršky z PET lahví, přidávaly je do kroužku a zase odebíraly a na stolečku poznávaly
příslušné číslice 1 – 10.
Z vystřižených geometrických tvarů poskládaly postavu Červené Karkulky a na závěr měly za
úkol Červenou Karkulku na velký výkres nakreslit. Mezi jednotlivými činnostmi děti zpívaly písně
s pohybem, jež se k této pohádce vztahují, např. „Já do lesa nepojedu“, „Veverka Čiperka“ nebo
„Zajíčku v lesíčku“.
Ukázka byla sice poněkud delší, ale děti velmi bavila. Všechny děti byly opravdu šikovné,
soustředěné a nebály se před rodiči a hosty projevit. Za to dostaly omalovánku Červené Karkulky
a Kinder čokoládku.
Rodiče si mohli pohovořit, jak s p. učitelkami a p. ředitelkou MŠ o svých dětech a jejich
předpokladech pro vstup do 1.ročníku Z , ale se také prostřednictvím této akce seznámili s paní
učitelkou jejich budoucích prvňáčků. Veškeré otázky, týkající se všech dětí naší MŠ (školní zralost,
agresivita, vzdorovitost a chování dětí od 2 do 7 let), budou rodičům zodpovězeny dne 1. 2. 2012
na Besedě s paní psycholožkou Mgr. Svatavou Vyhlídalovou v MŠ.
Pokud budou rodiče uvažovat o odkladu školní docházky u svého dítěte ,nabízí jim mateřská
škola opět pomoc s tím, že pozve , tak jako v jiných letech, do MŠ psychologa k posouzení školní
zralosti jejich dětí.Což je také v případě odkladu nezbytná potřeba, stejně jako doporučení
odborného lékaře.
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