ZŠ a MŠ Barrandov,
náměstí 1/615

Chaplinovo

Mateřská škola Renoirova 648,
která je součástí ZŠ Barrandov, se nachází
v těsné blízkosti Prokopského údolí. Může
se pyšnit prostornou zahradou, která je
vhodně vybavena pro hry dětí od tří do
šesti let. Děti mohou využívat také
dopravní a sportovní hřiště Základní školy
Chaplinovo nám. 1/615. Třídy jsou děleny
podle věku dětí a vybavení vždy odpovídá
dané věkové skupině dětí.
Rok v naší MŠ je provázen
tradicemi. Již tradičně pořádáme akce, jako
jsou: Zahradní slavnosti s opékáním
buřtů, Drakiáda, Svatomartinský průvod
se zamykáním lesa, Mikulášské nadílky
s karnevalem,
Vánoční
dílny
se
zdobením perníčků, Tříkrálový průvod,
Tradiční masopust, Vynášení mořeny a
odemykání lesa, Velikonoční dílny,
besídky ke Svátku matek, Pasování
školáků a mnoho dalších. MŠ úzce
spolupracuje s rodiči a většina akcí je
určena pro celou rodinu.

Předškolní děti připravujeme na
vstup do školy v projektu Škola nanečisto,
kdy předškoláci tráví každý měsíc jednu
vyučovací hodinu v základní škole a
vyzkoušejí si, jaké to je být školákem.
I těm nejmenším dětem však
nabízíme celou řadu projektů, které je
formou prožitkového učení rozvíjí
v různých oblastech poznání. V letošním
roce probíhá Ekoprojekt zaměřený na
poznávání
přírody
s rozvíjením
ekologického myšlení dítěte, projekt
Pohádková země, kde děti hlouběji
pronikají do klasických českých pohádek,
Barevný rok zaměřený na orientaci
v kalendářním
roce,
tradicích
a
slavnostech, Grafomotorika hrou, která
pomáhá dětem zdokonalit správný úchop
tužky, a konečně projekt Mluvím, mluvíš,
mluvíme, eliminuje riziko, že se u dítěte
v pozdějším věku objeví vady řeči.
Zavádíme projekt Umění očima dětí, kdy
se děti seznamují prostřednictvím různých
aktivit a forem s moderním uměním.
Výstupem projektu je závěrečná výstava
dětských obrazů.
Rodiče, kteří mají zájem, se mohou
zapojit do adaptačního programu, který
probíhá již v červnu a dítě tak má dost času
si na MŠ zvyknout a hladce započít
docházku.

MŠ má dlouhodobé zkušenosti s
výukou anglického jazyka, která je pro
všechny předškoláky zdarma. Pro vybrané
předškoláky je zavedena grafomotorická
náprava s cvičením tchai ťi „Písmo jako
vědomá stopa pohybu“, která je též
zdarma. Každý rok je mimo jiné
zajišťován pod odborným vedením
souvislý plavecký výcvik a dopravní
výchova na dopravním hřišti naší ZŠ.

6., 12. a 20. března 2013 proběhnou
dny otevřených dveří, kdy si můžete naši
MŠ prohlédnout. Budete mít možnost
mluvit s paní učitelkami a vidět děti při
běžných činnostech v MŠ. Pro rodiče dětí
MŠ pořádáme také ukázkové hodiny
Školy nanečisto, výuky anglického jazyka,
grafomotorické nápravy aj.
Přijďte nás navštívit, těšíme se na
vás!

