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AKTIVITY V MŠ 

 
 

Nadstandardní aktivity 

 

Četnost 

Zpívánky Pondělí 

Angličtina Úterý 

Muzikoterapie Středa 

Tvoření Čtvrtek 

Těšíme se na školu Pátek 

 

 

Charakteristika nadstandardních aktivit: 

 

Zpívánky 

 

 Nadstandardní aktivita probíhá každé pondělí. Děti se učí nové písničky a 

opakují ty, které jsou součástí týdenní plánů. Je rozvíjen smysl pro rytmus – hraní na 

Orffovy nástroje a spoustu dalších věcí. Většina písniček je provázena nějakým 

pohybem nebo obrázky.  

Výstupy z nadstandardní aktivity budou prezentovány na besídkách a zahradní 

slavnosti MŠ. 

 

Angličtina 

 

Nadstandardní aktivita „Angličtina“ nabízí dětem nenásilné seznámení s cizím 

jazykem. Hravou formou prostřednictvím říkanek a veselých písniček se učí 

elementárním základům anglického jazyka. Děti se naučí anglicky představit a říci, jak 

se cítí. Pojmenují barvy i číslice. 

Angličtina“ je plná pohybu, her s obrázkovými kartičkami a krátkých anglických 

pohádek, které mají děti rády. 

Pokud je příznivé počasí, probíhá aktivita venku na zahradě MŠ, kde mají děti 

větší pohybové možnosti. 

 

Muzikoterapie 

 

 Muzikoterapie probíhá každou středu. Zaměřuje se zejména na relaxaci 

prostřednictvím hudby, aktivní odpočinek, uvolnění, odstranění stresujících faktorů a 

snižování emočního napětí. V průběhu muzikoterapie se zaměřujeme na rozvoj hrubé a 

jemné motoriky, rozvoj emocí a prožitků, rozvoj smyslového vnímání a samozřejmě 

také na získávání nových dovedností. Jedním z prioritních cílů je sebepoznání, 

sebeovládání a prohlubování koncentrace. 

 



Tvoření  

 

 Tvoření pro šikovné ručky probíhá každé pondělí, pracujeme prakticky se vším, 

co děti umí přetvořit často v malé umělecké dílo. Preferují tvořivou práci a 

kombinované techniky.  

Často malujeme, děti mají velmi rády volnou tematickou kresbu. Pracujeme také 

na uvolňování zápěstí, správném úchopu tužky, štětce, v rámci malování se učíme i 

barvy a tvary. 

Další oblíbenou činností je i tvoření z přírodních materiálů, které využíváme 

podle toho, jaké nám zrovna nabízí roční období. Dětem se např. velmi líbí technika, při 

které malují jen tím, co najdou v přírodě. 

 

Těšíme se na školu 

  

 Nespací aktivita probíhá vždy v pátek. Jejím cílem je připravovat děti na 

docházku do ZŠ.  

Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Dále jsou rozvíjeny 

komunikační dovednosti, grafomotorika, správný úchop a myšlení. Konkrétně děti 

zdolávají překážkové dráhy, provádějí uvolňovací cviky, pracují s nůžkami a lepidlem, 

modelínou, kinetickým pískem, iPadem a pracovními listy. 

 

 

 

 

Speciální péče a terapie 

 

Četnost 

Klinická logopedie 2x týdně 

Rehabilitace 2x týdně 

Canisterapie 1x za měsíc 

  

 

Integrační aktivity Četnost 

 

Integrační aktivity se ZŠ Daneta 1 x měsíčně 

Integrační aktivity se Stacionářem Daneta nepravidelně 

Integrační aktivity s Denním rehabilitačním 

stacionářem 

nepravidelně 

Integrační aktivita s MŠ Klíček 1 x ročně Výstava na plotě 

 

 



Exkurze Četnost 

 

Letecká záchranná služba Královéhradeckého kraje 1x ročně 

Policie ČR 1x ročně 

Hasičská stanice 1x ročně 

Dopravní podnik města Hradec Králové 1x ročně 

Vojenská základna Hradec Králové 1x ročně 

První pomoc 1x ročně 

Planetární stezka – Hvězdárna Hradec Králové 1x ročně 

Letiště 1x ročně 

  

 

 

 

Zábava a pravidelně se opakující aktivity 

 

Četnost 

Ekologické centrum Sever – program pro děti 1x ročně 

Přírodovědné centrum Bezručka nepravidelně 

Galerie moderního umění – program pro děti 1x ročně 

Festival sociálních služeb 1x ročně 

Dožínky 1x ročně 

Pochod kolem Hradce 1x ročně 

Vaření v MŠ 1x 14 dní 

Krmení zvířátek v Jiráskových sadech 1x 14 dní 

Krmení zvířátek na Výstavišti 1x měsíčně 

Muzeum Východních Čech – program pro děti 1x ročně 

  

 

 

 

Sezonní aktivity Četnost 

 

Soutěž o nejhezčí dýni 1x ročně říjen 

Soutěž o nejhezčího draka 1x ročně listopad 

Mikulášská nadílka 1x ročně prosinec 



Vánoční besídka 1x ročně prosinec 

Vánoční nadílka 1x ročně prosinec 

Masopustní rej 1x ročně únor 

Vypouštění Morany 1x ročně březen 

Čarodějnický rej 1x ročně duben 

Velikonoční nadílka 1x ročně duben 

Školní výlet MŠ 1x ročně květen 

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků 1x ročně červen 

  

 

 

Projekty Četnost 

 

Zdravé zuby 1x za 14 dní 

Zdravá pětka 1x ročně 

Malý zahradník Celoroční projekt 

V kuchyni se neztratíme, vaření se nebojíme Celoroční projekt 

  

 

 

Aktivity pro rodiče a veřejnost 

 

Četnost 

Tvořivé dílny pro rodiče 1x za 2 měsíce 

Den otevřených dveří soukromých škol 1x ročně listopad 

 

 

 

         Mgr. Pavla Hrubá 

                                                                               zástupkyně ředitelky pro MŠ 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 1. září 2016. 

 


