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Naším záměrem je seznamovat se s místem obce
Lhota u Příbramě, s jeho historií i současností,
prohlubovat znalosti o lidské práci v okolí
a vytvářet kladný vztah k místu, kde žijeme.
Prostřednictvím skřítků se zaměříme na poznávání
prostředí, významná místa, osoby i okolí naší obce.
K motivaci využijeme Pohádkový dům paní Vítězslavy
Klimtové v Pičíně a její skřítkové nás budou při cestě
provázet.

Dílčí vzdělávací cíl
Uvést děti do tématu
k celému projektu.
Poznávat místo, ve
kterém žiji.
Přiblížení změn
v přírodě
s odcházejícím létem
Pozorovat práci lidí.

Specifické cíle a
záměry školy
Vytvářet dostatek
estetic.podnětů ke
kultivovanému
chování a vyjádření
Rozvíjet pocit
sounáležitosti
s přírodou,vytvářet
citové vztahy k okolí
Vést k představě o
různých lidských
činnostech práci a
její náročnosti

Činnost
Návštěva Pohádkové
země v Pičíně u p.
Klimtové
Sběr přírodnin,
výroba skřítka
Drnovce
Obchod, OÚ
hasičská zbrojnice –
(pozorování
stavby)Kořínková
babka
Exkurze – výrobna
lahůdek
Pidizub mlsal
Návštěva ZD
Jahodníček malý
Tvořivá dílna
s rodiči, výroba
skřítků.
Špulda
Výroba vlastní mapy
Dědeček Poletucha

Poznávat domácí
zvířata
Upevňovat vztahy mezi Vést k pozorování
školou a rodiči
chování dospělých
doma i v MŠ jako
vzoru
Orientovat se v obci
Spoluvytvářet
prostředí svými
výrobky a učit se je
reálně hodnotit
Společně řešit úkoly,
Ukazovat cesty řešení Hledání ztraceného
spolupracovat,
situace,podporovat
pokladu Bludice
respektovat
sebevědomí
bahenní

Dílčí vzdělávací cíl
Utužovat vztahy s MŠ
Drahlín, poznávat
nové kamarády
Poznávat jiné domácí
prostředí, vytvářet
představu jiného
domova
Seznamovat se
s okolím Lhoty a
nedalekou Příbramí
Dodržování pravidel
bezpečnosti
Pomocí výtv.
materiálu vytvářet
model naší obce

Umět se odpoutat od
sebe samého,myslet i
na druhé
Vést k pozorování
chování dospělých
doma i v MŠ jako
vzoru
Dávat příležitost vidět
a vnímat svět v jeho
pestrosti,změně,dění a
řádu
Rozvíjet cítění pro
čestnou a fér hru

Spoluvytvářet
prostředí svými
výrobky a výtvory a
reálně je hodnotit
Pozorování živočichů Vést k porozumění
v okolí vody
vývojových stádií
fauny a flory

Činnost
Skřítková stezka,
návštěva MŠ Drahlín
Drnovec
Návštěva u některého
z dětí doma.
Vrzal zápražní
Jízda důlním vláčkem,
návštěva divadla,
plaveckého bazénu
Vodníček
Kanalníček
Návštěva dopravního
hřiště, vlakového
nádraží.
Stavíme Lhotu
máma
Holubinka

Vycházka k
soutoku Litavky a
Čepkovského potokaLopušák potoční
Vést k představě o
Exkurze Kovohutě
různých lidských
Exkurze MSM
činnostech,práci a její Prskavec kovový
náročnosti

Seznamovat se s
lidskou prací a
poznávat rozlišnost
lidské práce, význam
jednotlivých firem a
jejich činnosti
Rozvíjet společenské Nabízet a hledat
Skřítkový bál
chování a vztahy mezi společenské
Ryšavěnka veverčí
dětmi
aktivity,rozvíjet radost
z pohybu

