Zprávičky z naší školičky
DUBEN 2016
V dubnu nikdo z dětí narozeniny neslaví.

Jak jsme prožili březen ?
Březen je měsíc knihy a proto jsme se téměř polovinu měsíce věnovali zejména
pohádkám, pohádkovým postavám, ilustracím
a hrou na knihovnu. Děti nosily své
nejoblíbenější knížky do školky a každý den
před spaním jsme četly z jejich knih.
Také jsme si udělali výlet vlakem do Městské
knihovny v Kostelci nad Orlicí. Tam se nám
věnovala paní knihovnice, ukázala dětem, jak
v knihovně probíhá zapůjčování knih, ale i
časopisů. Dětem se výlet moc líbil a
obohaceny novými zážitky se vrátili všichni do školky na oběd.

Tématem: „Jaro se probouzí ,loučíme se
se zimou“ jsme s dětmi započali přípravy
na přivítání prvního jarního dne.
Přichystali jsme se také na tradiční lidový
zvyk vynášení Morany, jehož znakem je
slaměná figura oblečená v ženských
šatech a ozdobená stuhami a vejdunky.
Přizvali jsme také MŠ ze Sopotnice a vydali
se Potštejnem k řece.

Děti za zpěvu písní, říkadel a her doprovázely
Moranu s proutky až k Divoké Orlici. Přidali se k nám také občané z vesnice, řehtaly
řehtačky a byla legrace. Cestou jsme hráli hru „Zlatá
brána“, přetahovala se zima s jarem za provaz a děti
skandovaly „ Zimo,zimo táhni pryč, nebo na Tě
vezmu bič!“
Zapálením Morany a vhozením do řeky jsme se
důstojně rozloučili se
zimou.
Konečně jarní dny přinesly sluníčko, děti se vrhly na
zdobení vajíček,protože se kvapem blížily Velikonoce.
Vajíčko , které je symbolem nového života,neboť
samo zárodek života obsahuje,plodnosti a vzkříšení.

Děti zdobily, malovaly, stříhaly, aby si mohly před Velikonocemi domů svůj výrobek
odnést uvázaný stužkou na větvičce z vrby.

Předškoláci po ukončení plaveckého výcviku začali chodit cvičit pravidelně do
Sokolovny.
V angličtině se věnovali tématu počasí a také začali nacvičovat písničky a básničky na
vítání občánků, které se koná 2.4.2016.

Akce, které v březnu proběhly:
➢ 8.3.2016

„ Zdravé oči“ - vyšetření zraku předškolní mládeže rychnovska
v rámci mezinárodního projektu „Lions Eye“

➢ 9.3.2016

Návštěva Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí

➢ 17.3.2016

Předškoláci navštívili p. Balousovou, která jim ukázala jak se
plete opravdová pomlázka.
Nadšení dětí zkusit si uplést tu svoji paní Balousová
přivítala a dětem umožnila, aby si každý malou pomlázku
odnesl domů. Za což ji mnohokrát děkujeme!

➢ 21.3.2016

Vynášení Morany společně s dětmi z mateřské školy
Stonožka ze Sopotnice

➢ 23.3.2016

Divadelní představení ve Vamberku „ Zahrada“

Co jsme se naučily nového:
● Děti se naučily základy nové techniky masáží míčky, tzv míčkování. Jedná se o
pomocnou fyzioterapeutickou metodu, jež se využívá k relaxaci svalů, k
uvolnění bránice, kde je hrudní dýchání převedeno na břišní a také k
prohloubení dechu a snížení dechové frekvence.
● Zvládly sestavování a pojmenování geometrických tvarů, využily fantazii v
obrazcích.
● Děti se také naučily pozorovat znaky jara, objevovaly drobné prvky jara,
všímaly si souvislostí se zimou.
● Novým učením se také podařilo hravou formou dětem přiblížit informativní a
komunikační prostředky se kterými se běžně setkává. Práce s knihou a správné
zacházení.
● Naučily se také manipulačním činnostem a jednoduchým úkonům s předměty
a pomůckami, nástroji či náčiním, materiálem.
● Naučily se také správné reprodukci slyšeného, zvládly jednoduché dramatické
úlohy.
● Také grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen.
● Dětem již nedělají problémy společné diskuse, rozhovory, individuální a
skupinová konverzace ( zejména starším )
● Zkusily si malování vajíček nejen vodovými barvami, ale i tuší a voskovkami.
● Naučily se písničky „Morana“, „Už ta babka zima“, „Na jaře“
Poděkování:
Děkujeme paní Hrubé za krásný velikonoční věnec, který nám do školky věnovala.

Citát měsíce :
„Úspěch je dítětem dvou rodičů : vytrvalosti a přesnosti“
( Orison Sweet Marden )

Co nás čeká v dubnu:
● projekt - se včeličkou Zvídalkou, návštěva prodejny včelích
produktů v Potštejně – obě třídy
● 19. 4. - fotografování v retro stylu, pro zájemce, kteří se
nahlásili – obě třídy
● 21. 4. - projekt - Den Země, návštěva farmy na Farářství,
prohlédnutí jehňátek – obě třídy
● 26. 4. - zápis do mateřské školy
● 27. 4. - ukázka policie v MŠ – obě třídy
● 28. 4. - divadelní představení ve Vamberku „O strašně líném

Honzovi“- odjezd v 8.00 hodin od ZŠ – obě třídy
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Marie Kočová

