Zprávičky z naší školičky
Únor 2016
V únoru oslaví narozeniny tyto děti:

Třída Včeliček:

Třída Berušek :

Magdaléna Sedláčková ( Majda )

Filip Bradler ( Filípek )

Tomáš Vídenský ( Tomášek )
Sára Jiráňová ( Sárinka )
Našim oslavencům blahopřejeme !

Jak jsme prožili leden ?
Nový rok jsme společně přívítali vyprávěním příběhů, které děti prožily o
vánocích. Sdělovali jsme si prožitky z vánoční nadílky, z ohňostroje, který byl
obrovským prožitkem o Silvestru. A také byl námětem ve výtvarné výchově, kdy
děti malovaly rozzářenou noční oblohu.
Pokračovali jsme v četbě pohádek před spaním „ O Skřítkovi Medovníčkovi“.
Novým tématem byl příchod „ Tří králů“.

Také jsme si trošku užili prvního sněhu, který nám udělal velikou radost.
Konečně jsme mohli pozorovat vločky, stavět sněhuláky a bobovat z kopce
v zámecké zahradě. Byl to opravdový zážitek plný radosti a nadšení.

Akce, které v lednu proběhly:
Tři králové
6.1. děti si společně s paní učitelkou poslechly a zazpívaly píseň „ My Tři
králové jdeme k Vám“ při jejím poslechu zdramatizovaly příběh cesty tří
králů a nakonec si vyrobily koruny, což se dětem velmi líbilo.

Prima jízda na sněhu

21.1. a 22.1. proběhla akce „Prima jízda na sněhu“ v zámeckém parku.
Tam se děti dosyta vyřádily. Nejdříve jsme chytali do dlaní překrásné
sněhové vločky, prohlíželi si jejich strukturu, následně jsme je svým
dechem zahřáli a vločky se proměnily v kapičku vody. Děti si hrály se
sněhem, stavěly sněhuláky a hlavně soutěžily, kdo nejdále dojede.
Soutěže probíhaly ve skupinkách i v jednotlivých disciplínách, např.
přejezdy přes hroudy. A to byla velká legrace.

Návštěva v 1. třídě
26.1. byla třída Berušek na návštěvě v 1.třídě ZŠ. Děti viděly výuku
českého jazyka, která probíhala velmi hravou formou a předškoláčci se do
školy moc těší.

Plavecký výcvik
Děti ze II. třídy Berušek pokračovaly v pravidelných návštěvách krytého
plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou, kde se zdokonalovaly v
plaveckých dovednostech.

Co jsme se naučily nového












Děti se naučily pracovat s interaktivní tabulí, kde plnily sněhuláčkovy
úkoly, určovaly co je malé a co velké, opakovaly barvy.
Naučili jsme se spoustu nových písniček a básniček.
Cvičili jsem jógu a meditovali jsme.
Naučili jsme se pracovat s příborem a zlepšili jsme sebeobsluhu nejen při
stolování, ale i v oblékání.
V tělocvičně si děti vyzkoušely překážkovou dráhu, která je nadchla svojí
rozmanitostí.
Poslechli jsme si společně pohádky, které děti dokázaly převyprávět svými
slovy.
Hráli jsme divadlo, které děti samy vymyslely.
Zdramatizovali jsme pohádku „ O ztracené rukavičce“.
Děti byly poučeny o bezpečnosti při sjíždění z kopce a o nutnosti
dodržování domluvených pravidel.
Vytvořily také krásná díla, která zdobí naše nástěnky v šatnách i na
chodbě.

Citát měsíce :
„ Všichni dospělí byli nejprve dětmi, ale
málokterý si to pamatuje“. ( Saint-Exupéry)

Co nás čeká v únoru:
• 2. 2. - zápis do 1. třídy Základní školy - II. třída
• 10. 2. - Karneval v MŠ, dopoledne – obě třídy
• 15.2. - 19.2. prázdninový provoz v I. třídě MŠ
• 23. 2. - divadelní představení ve Vamberku
„ O kocouru Mikešovi“
• 23. 2. - beseda pro rodiče dětí ze základní i mateřské školy s pracovnicí
PPP v Rychnově nad Kněžnou, v 16.00 hodin – v jídelně základní školy

Zapsala: Radmila Jetenská

