Preventivní program v mateřské škole v Dolním Bousově
I. Oblast prosociálního chování
Vzdělávací cíle. Osvojování prosociálního chování v oblasti soužití dítě x dítě, dítě x MŠ,
dítě x dospělá osoba, dítě x učitelka, dítě x rodina.
Vzdělávací nabídka
Didaktické hry

Už je ze mě školáček
Já a můj kamarád
Kdo je dobrý a zlý
Co by se stalo kdyby
Kuba je sám doma
Jak se Bodlinka ztratil
Moje město
Vím kdo jsem a kde bydlím apod.

Poslech příběhů
a pohádek

Panenka Jablenka a kluk Viktor ( D. Nováková) varování před
nebezpečím drog
O Budulínkovi
O Smolíčkovi
O kůzlátkách apod.
Filipova dobrodružství J+J Breuil
Filip a tajemství delfínů
( komunikační kruhy)

Očekávaný výstup. Dítě ví jak se chovat ke kamarádovi, ostatním dětem, učitelce,
dospělým v MŠ, venku i doma. Má pocit bezpečí, umí řešit problémové
situace, ( jsem sám doma, zvoní cizí člověk, někdo mě láká na bonbony
a hračky, chce mě svést domů apod.Uvědomuje si nutnost lásky
v rodině, ví, že ho rodina ochrání před nebezpečím, projevy šikany a
zároveň umí lásku projevit ) např. Adventní čas, Vánoce, Tříkrálový
čas, sv. Valentýn, Velikonoce, Svátek matek, Oslavy v MŠ,
připomínání lidových tradic předků).

II. Oblast podpory zdraví a bezpečí
Vzdělávací cíle

Vytváření prostředí pro bezpečnou hru. Upozorňování na ochranu
zdraví v souvislosti se změnami ročního období, počasí. Prevence proti
poranění, bezpečnost při pobytu venku, hře sportování. Rozlišování
materiálů a předmětů pro dětskou hru. Ochrana před slunečním
zářením, drobným hmyzem ( klíšťata apod,). Informace pro poskytnutí
první pomoci. Nácvik bezpečného pohybu na chodníku a silnici.

Vzdělávací nabídka
Didaktické hry
Moje tělo, moje
zdraví
Přišel Podzim

Zimní sporty
Jarní sportování
Těšíme se na prázdniny
Léto u vody
Předměty kolem nás
Pohádky O hrochovi , který se bál očkování M. Macourek
Barborka a cucavé bonbóny
Dopravní prostředky
Nebezpečí ohně ) návštěva hasičského sboru v Dolním Bousově
Dopravní výchova ( návštěva policie ČR – propagační materiál
v podobě omalovánek- Máme zelenou- příběhy pro četbu, bezpečí při
cyklistice )
Filipova dobrodružství Jacques + Jean Breuil
Filip v zemi zdraví
Filip na zlověstném ostrově ( prevence proti návykovým látkámnikotin, alkohol, grogy
Filip zachraňuje krále Sáma I.
Filip a pan premiér Výživa

Očekávaný výstup Dítě se správně orientuje a reaguje na slovo učitelky, ví co je bezpečné
a nebezpečné, umí poučit ostatní děti, uvědomuje si nutnost ochrany
svého zdraví i zdraví ostatních. Ví o pomíjivosti života. Umí zavolat
pomoc.

III. Oblast ekologic kolem nás
Vzdělávací cíle

Rozšiřování a uvědomování si o planetě zemi. O nutnosti ochrany –
člověk je nedílnou součástí přírody, vesmíru. Seznamování s využitím
odpadu, nutnost třídění.

Vzdělávací nabídka
Didaktické hry

Planeta Země
Vesmírné výlety
Nebezpečná příroda ( jedovaté a léčivé rostliny)
Příroda pro zdraví
Hrajeme si s odpadním materiálem (PET víčka láhve)
Hra s přírodninami ( zapojení do soutěže Domeček pro skřítka)

Očekávaný výstup Dítě ví, že člověk je součástí přírody, má informace o naší planetě a
vesmíru, ví, že přírodu chráníme různými způsoby. Zná co je třídění
odpadu a učí se i v mateřské škole ( kelímky od jogurtů, sběr víček,
papíru). Umí využít odpadů ke hře ( rakety z PET lahví, chrastítka). Zná
druhy materiálů, uvědomuje si jejich nebezpečí. Výrobky z odpadního
materiálu a recyklátů vytváříme i při spolupráci s Ekoateliérem Praha)

