Zprávičky z naší školičky
PROSINEC 2015

V prosinci oslaví narozeniny tyto děti :
Třída Včeliček:

•
•
•
•
•
•

Nikol Čermáková ( Nikolka )
Vendula Drahošová ( Vendulka )

Ve třídě Berušek narozeniny
nikdo neslaví.

Adam Dostál (Adámek )
Aneta Kubíková ( Anetka )
Karolína Makaloušová ( Karolínka )
Tadeáš Hrubý ( Tadeášek )

Našim oslavencům srdečně blahopřejeme !

Jak jsme prožili listopad :
Listopad nám přinesl mnoho krásných zážitků ze zbarvující se přírody.
Pozorovali jsme jak se příroda proměňuje ve škálu podzimních barev. Užívali
jsme si atmosféru voňavého padajícího listí, často ve třpytu slunce. V tomto
měsíci jsme si opět procvičili zásady bezpečného chování.

2.11.2015 Třída „Berušek“ nezapomněla na své příbuzné a navštívila je v den
památky zesnulých na místním hřbitově. Cestou zpátky se stavila v
Záměli u manželů Ptáčkových a prohlédla si jejich exotické
papoušky.

3.11.2015 Prožili jsme si s rodiči a dětmi nádhernou „Dýňovou slavnost“ v
zámeckém parku.

4.11.2015 Shlédli jsme divadlo „Čtyřlístek v pohádce“ ve Vamberku.
10.11.2015 Připomněli jsme si také svátek Sv. Matrina a děti vytvořily
výzdobu školkového prostoru. Také jsme s dětmi pekli
Martinské rohlíčky z opravdového těsta a obalovali je v cukru.

16.11.2015 Děti měly možnost si pohrát s velmi kreativní hrou
Geomag. Děti byly velmi šikovné a vytvořily originální díla.

25.11.2015 Navštívila třída „Berušek“ první třídu ZŠ na hodině matematiky.
Berušky se do výuky zapojily při určování číslic, geometrických
tvarů, počítání a při hře s číslicemi.

30.11.2015 Proběhla první hodina plavání, které navštěvují předškolní děti ze
třídy Berušek

Děti si v průběhu listopadu vyzkoušely tyto činnosti :
„ Podzimní barevné čarování“
➢ Vydlabávání dýní lžící , hledání semínek, zpracování její dužiny a výroba
„dýňáků“

➢ Pomoc při vaření dýňového džusu
➢ Skládání puzzle s motivem dýní
➢ Pohybové hry
➢ Tanec při hudbě
➢ Příprava těsta a náplní do rohlíčků, vážení, pojmenovávání ingrediencí,
míchání těsta, počítání do osmi, hra „Na pekaře“, vykrajování těsta,
ukládání na plech, obalování pečených rohlíčků v cukru a na konec
OCHUTNÁVKA ! :)

➢ Zpěv písničky „Já mám koně“
➢ Práce s pracovními listy – počítáme číselnou řadu od 1 – 5
➢ Četba na pokračování „O skřítkovi Medovníčkovi“
„Včelička Zvídalka poznává lidské tělo“
➢ Uvědomění si vlastního těla
➢ Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti
hrubé i jemné motoriky

➢ Činnosti zaměřené k ochraně zdraví a osobního bezpečí a vytváření
zdravých životních návyků

➢ Relaxační a odpočinkové činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu
prostředí

➢ Rozvoj komunikativních schopností a kultivovaného projevu
➢ Prohlížení knížek s tematikou „Lidské tělo“
➢ Sledování příběhu „Byl jednou jeden člověk“
➢ Poznávání kostry člověka
➢ Obkreslování dětské postavy
➢ Přednes jednoduché básně, dramatizace pohádky, recitace, zpěv
Co nás čeká v prosinci ?
• 2.12. Loutkové Mikulášské představení v sokolovně- obě třídy
• 4.12. Návštěva Mikuláše, čertů a andílka v MŠ- obě třídy
• 7.12. Druhá lekce plavání – II. Třída Berušky
• 8.12. Vánoční dílničky, společně se ZŠ od 15:30 hod. - obě třídy
• 10.12. Divadelní představení ve Vamberku - „Vánoční hvězda“
- obě třídy

•
•
•

14.12. Třetí lekce plavání – II. Třída Berušek

17.12. Zvířecí překvapení - obě třídy
18.12. Vánoční nadílka, dopoledne v MŠ - obě třídy

•
•

21.12. Čtvrtá lekce plavání
23.12. - 3.1. Vánoční prázdniny

Velké poděkování patří mamince Fajfrové, za dárek pro děti ,ve formě
čokoládových, adventních kalendářů.
Vlastnoručně vyrobený, překrásný adventní věnec, nám do školky
věnovala paní Hrubá a nyní zdobí chodbu školky. Děkujeme.

Citát měsíce :

„Vychovávání je věc rodinná.
Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.“
(Johann Friedrich Herbart)

Přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků!
Kolektiv MŠ

Zapsala: Radmila Jetenská

