Zprávičky z naší školičky
KVĚTEN 2016

V květnu oslaví narozeniny:
Petr Hofman ( Péťa) 15.5.2016
Všechno nejlepší Péťo !

Jak jsme prožili duben ?
V dubnu jsme se zabývaly tématikou poznávání domácích zvířat a
jejich mláďat.
Kreslili jsme zvířátka, tvořili z papíru slepičky, hráli hru na
dvoreček, přiřazovali jsme mláďata k jejich maminkám. Naučili se
písničku „Když jsem já sloužil to první léto“.
Děti velmi bavila dramatizace pohádky o koťátku, které
zapomnělo mňoukat. V pohádce koťátko chodí po statku a snaží
se získat hlas zvířátka. Děti byly slepičky, pejsci, kravičky, husičky
atd. Nakonec koťátko našlo konečně záchranu v kocourkovi.
Také jsme vytvořili pro zvířátka společně obrovskou louku plnou
květin, motýlků, stromů, kterou jsme společně umístili na chodbě
v mezipatru školky.
Děti také sestavovaly půlené obrázky zvířátek, vystřihovaly ovečky
a grafickými pohyby doplňovaly do kožíšků vlnu.
Shlédly pořad „Kostičky“, kde tématem byla otázka, „Co nám
zvířátka dávají“. Odkud přišlo mléko, kdo nám dává vajíčka, peří a
maso.

Také jsme tvořili krásně rozkvetlý strom. Zábavnou metodou, kdy
děti do temperou namalovaného stromu otiskovaly koncem
plastové lahvičky růžové květy.
Navštívili jsme také salaš u paní Dostálové, kde se děti radovaly
společně s kůzlátky a jehňátky v salaši i na louce. Sledovaly jak se
rodí jehňátka, jak sají od maminek mléko a jakou péči dostávají v
podobě podestýlek ze sena. Pokochali jsme se pohledem v
překrásném slunečném počasí na tyčící se hrad.

22.4. proběhl „ Den Země“, kdy jsme si vysvětlili nutnost třídění
odpadů a děti samy třídily hromadu papíru, plastu, skla a běžného
odpadu do míst tomu určených.
Dalším dubnovým tématem byly dopravní prostředky.
Děti sestavovaly puzzle „město“, použily dopravní značky a
dopravní prostředky a zahrály si hru na auta.
Interaktivní program „ Malý cyklista“ děti upozornil na nebezpečí,
které jim v blízkosti silnice hrozí.
Děti také dopravní prostředky ztvárnily pomocí geometrických
tvarů. Stříhaly, lepily, dokreslovaly tuší či fixem.
Duben byl také měsícem bezpečnosti a proto jsme si pozvali na
besedu Polici ČR a Ti nám ukázali vše, co pro svoji práci potřebují

a nechali děti vyzkoušet si neprůstřelné vesty a pouta.

Poté byla přednáška vedená paní mluvčí Mgr. Alenou Kacálkovou,
která dětem vyprávěla zajímavé příhody, týkající se jejich
bezpečnosti.
Děti se také seznámily s nejdůležitějšími dopravními značkami.
Poznávaly jejich tvar, barvu a význam.

Akce, které v dubnu proběhly:
➔

2.4.2016 Vítání občánků na zámku. Předškoláci přivítali
děti básničkami a písničkami s pohybem.

➔

5.4.2016 navštívila třída Berušek 1.třídu ZŠ na hodině
prvouky, kde si zopakovala užitek domácích zvířat.

➔

5.4.2016 se také třída Berušek vydala na hrad, kde si
povídaly o historii hradu a poté hledaly sladký poklad.

➔

8.4.2016 měla třída Berušek celodenní výlet do
Kovářova dvora v Brné, kde si mohla prohlédnout
domácí zvířátka.

➔

19.4.2016 focení dětí v retro stylu

➔

20.4.2016 jely Berušky společně se ZŠ do Hradce

Králové na akci „ Stromy dělají les“, kde na stanovištích
plnily úkoly týkající se lesa a stromů.

➔

21.4.2016 obě třídy navštívily farmu na Farářství

➔

22.4.2016 „Den Země“ .Oslavili jsme svátek Země,
povídali si o ní, jak ji lze chránit, o třídění odpadů, které
jsme na procházce prakticky vyzkoušeli a odpady jsme
dali do příslušných kontejnerů.

➔

26.4.2016 proběhl zápis dětí do MŠ

➔

27.4.2016 ukázka policie v MŠ pro obě třídy

➔

28.4.2016 návštěva divadelního představení ve
Vamberku „ O strašně líném Honzovi“, které se dětem
velmi líbilo.

Co jsme se naučili nového ?
➢ Rozvíjet mluvní projev , probouzet zájem a zvídavost dětí.
➢ Cvičili jsme paměť, pozornost a fantazii.
➢ Upevňovali jsme citové vztahy ke svému okolí k živým
bytostem, lidem, zvířátkům a hmyzu.
➢ Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný,
nekonečně pestrý a různorodý, jak svět přírody ( rostliny,
živočichové, krajina , atd.), tak i svět lidí.
➢ Děti se naučily vyjadřovat pomocí hudebních a hudebně
pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti
vokální i instrumentální (zpěv, jednoduché hudební hádanky,
rytmus).
➢ Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou
motoriku( zacházet s předměty denní potřeby, s pomůckami,
nástroji, náčiním, s výtvarným materiálem.
➢ Vyprávět krátký příběh nebo pohádku.
➢ Cvičili jsme sluchovou i zrakovou paměť.
➢ Učili jsme se číselnou řadu-více, méně,stejně, první a
poslední.
➢ Sluchově rozlišovat začáteční slabiky a hledat slova, která
začínají stejně.
➢ Zvládli jsme základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci
Děkujeme paní Dostálové, že si na nás udělala čas a ochotně
dětem ukázala ovečky a jehňátka.

Co nás čeká v květnu:
●

Projekt - se včeličkou Zvídalkou, návštěva prodejny včelích
produktů v Potštejně -obě třídy, pro chladné počasí
přeloženo z minulého měsíce

●

10. 5.

- vystoupení ke dni matek, obě třídy
- ve třídě Berušek

●

19. 5.

- jdeme na pouť, obě třídy

●

20. 5.

- muzikohraní, obě třídy

●

25. 5.

- návštěva fotbalového hřiště v Doudlebách nad
Orlicí, sportovní dopoledne pro děti ze II. třídy
Berušek

1. 6. školkový výlet pro obě třídy, tentokrát bez rodičů
Pojedeme autobusem do Hradce Králové kde
navštívíme Tongo a Planetárium.

CITÁT MĚSÍCE
„Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly
potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost“.
( Seneca )

Zapsala: Radmila Jetenská

