Zprávičky z naší školičky
LISTOPAD 2015

V listopadu oslaví narozeniny tyto děti :
Třída Včeliček :

Ve třídě Berušek neslaví nikdo
narozeniny.

Jana Izáková ( Janička )
Aneta Novotná ( Anetka )
Našim oslavencům srdečně blahopřejeme!

Jak jsme prožili říjen :
Říjen jsme prožili především v lese a na procházkách. Pozorovali jsme měnící
se přírodu, povídali si o ní ve třídě, učili jsme se podzimní písničky a sbírali
přírodniny, jmenovali lesní zvířátka, ale také počítali nebo určovali
geometrické tvary, vypravovali si pohádky podle obrázků, hráli didaktické a
pohybové hry.

6.10. 2015 Jsme se s dětmi vydaly na divadelní představení
do Vamberka. Pohádka se jmenovala
„Matylda zasahuje aneb povídačky naší kačky“
15.10. 2015 Byla naplánovaná „ Drakiáda“ , která se bohužel z důvodu
nepříznivého počasí a silného deště nemohla uskutečnit.
9.10. 2015 Proběhla na školním hřišti beseda s chovatelem dravců. Děti
si mohly pohladit sovu,poštolku, ale i čápa a orla.
Viděly na vlastní oči lišku stříbrnou. Pan chovatel
poutavě vyprávěl o každém dravci, a předvedl názornou
ukázku krmení a výcviku.
20.10. 2015 Jsme s dětmi oslavily „Den stromů“. Děti vytvořily
kolektivní práci „podzimní strom“.
Na procházce pak určovaly stromy podle druhů.
Listnatý a jehličnatý.

Hledaly ten svůj nejkrásnější a nejbarevnější a šeptaly mu
svá přání.
Poté ho objaly, pohladily a rozloučily se s ním. Bylo to
velmi milé setkání s majestátností stromů v parku.
27.10. 2015 Jsme uskutečnily s dětmi nádhernou pouť pod názvem
„Zamykání lesa“.
Byl to úžasný zážitek pro děti, stejně tak jako pro nás,
paní učitelky.
Vydaly jsme se do Dolů společně s panenkou Markétkou
z knížky „ Ahoj Markétko“.
Po cestě děti s Markétkou plnily úkoly a hledaly stopy
podzimu.
Např. Závody v běhu ve dvojicích do cíle, stavění draka na
louce ze spadaného listí.
Hledání barev v přírodě podle stop, zpívání písniček,
vyjmenování zvířátek, která žijí v lese.
Odměnou všem šikovným dětem byla medaile v podobě symbolického
klíčku a objevení sladkého pokladu.
Děti se rozloučily s lesem a zamkly ho na deset západů při básničce :

„ Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez“.

Ve třídě Berušek jsme zahájili každé úterý :
„ Hrátky s anglickými slovíčky“.

Děti si v průběhu října vyzkoušely tyto činnosti při
tématech:

„ Vlády se ujímá podzim „














Sestavování puzzle
Čarování s kaštánky
Hry s mozaikou
Pohyb v tělocvičně, podlézání, prolézání, chůze po zvýšené ploše
Kresba tuší
Hudebně pohybové hry „ Na zajíčka“ a také „Na kočku a myš“
Zapouštění barvy do klovatiny
Nalepování listů na předkreslený strom
Práce s interaktivní obrazovkou – rozlišení , co je malé a co velké
Skládání harmonik z papíru jako mašle pro dráčka
Malování dráčků při poslechu pohádky „ Vláďův drak“
Zpívání nové písničky : „ Vyletěl si pyšný drak“

„ Cesta do hlubin lesa“
 Oslavovali jsme „ Den stromů“ procházkou v zámeckém parku

 Sbírali jsme listy a navlékaly je na dlouhou nit jako ocas pro dráčka
 Cvičili jsme s plyšovými zvířátky na hudbu
 Naučili jsme se písničku : „ Vlaštovičko leť“
 Stavěli jsme domečky pro zvířátka z lesa z dřevěných
a molitanových kostek
 Vybarvovali jsme listy podzimními barvami
 Učili jsme se stříhat a lepit
 Dokázali jsme se uvolnit při relaxačním cvičení spojeným s meditační
hudbou
 Zařadili jsme novou společenskou hru
 Dovedli jsme se naučit básničku : „ Šiška“ a „ Les“

Co nás čeká v listopadu ?
 3.11. 2015 „ Dýňová slavnost“ pro děti a rodiče v zámeckém parku
 4.11.2015 Divadlo D5 ve Vamberku: „ Čtyřlístek v pohádce“
 10.11. 2015 Budou děti tvořit a péct svatomartinské rohlíčky :-)
 16.11. 2015 „ Geomag “ - hra s magnetickou stavebnicí

Děti z druhé třídy a 8 nejstarších z první třídy MŠ.


Návštěva předškolních dětí v 1.tř. - II. tř. - během listopadu

 30.11. 2015 - Plavecký výcvik v RK – 10 x

- II. tř.

Citát měsíce :

„ Děti potřebují spíše vzory než kritiku“
( Joseph Joubert )

Zapsala: Radmila Jetenská

