➔1.6.2016 Den dětí a celodenní výlet do Hradce Králové !
Děti přišly do školky s dobrou náladou, vybavené batůžky s pitím a
svačinkou. Autobus na nás čekal u cukrárny, děti se rozloučily s
rodiči a výlet mohl začít.
Nejprve jsme navštívili obrovský rodinný zábavný park Tongo.
Zde se dětem naskytla možnost prožít nezapomenutelné zážitky v
jedinečném prostoru, plném obřích radovánek.

Mohly se potkat s chobotnicí a žralokem,vylézt na útes, spřátelit se s
rybkou Nemo a stát se účastníky pirátské bitky. Zkrátka prožily si
dobrodružství, zábavu a pohyb plnými doušky.

Také jsme se naobědvali přímo na místě a mohli se vydat do
Planetária. Tam pro nás bylo připraveno překvapení v podobě
hvězdného nebe s pohádkami přibližující celou sluneční soustavu.
Nakonec jsme se podívali obřím dalekohledem do sluneční krajiny.

Vrátili jsme se naplněni zážitky a připraveni jít přímo do postýlek.

➔2.6. Proběhlo focení tříd
➔8.6. Jsme byli pozváni na hranou prohlídku našeho zámku, kde se
děti setkaly s kašpárkem, Karlem IV., a s kněžnou. Dozvěděly se
mnoho zajímavého o historii zámku a o životě v době baroka.

Co jsme se naučili nového ?
➢ Rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy k rodině, rodičům a
prarodičům.
➢ Děti se naučily pojmenovat činnosti, které po celý den dělají.
Rozlišovaly ráno, poledne, večer a noc.
➢ Vyjadřovaly se pomocí hudebních nástrojů, kultivovaly paměť a
osvojovaly si poznatky o pohybových činnostech.
➢ Zachytily a vyjádřily své prožitky a pocity.
➢ Porozuměly tomu, že všechno kolem se mění, vyvíjí a proměňuje a
že s těmito změnami je v životě třeba počítat.
➢ Vyjadřovaly své představy a fantazii v tvořivých činnostech.
( konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových i
dramatických ).
➢ Rozvíjely své fyzické zdatnosti
➢ Užívaly všechny své smysly
➢ Osvojovaly si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem.
➢ Rozvíjely kooperativní dovednosti
➢ Pojmenovaly většinu toho, co je obklopuje
➢ Dovedly se soustředit na činnost, kontrolovaly a dokončily to, co
započaly.
➢ Zvládly koordinaci ruky a oka, zvládly jemnou motoriku ( zacházely s
náčiním, pomůckami a výtvarným materiálem.)

➢ Zvládly běžné způsoby pohybu v různém prostředí ( překážky,
chytání a házení míče )

Velké poděkování patří babičce Tadeáška Hrubého za
pozvání všech dětí na kornout výborné zmrzliny.

Co nás ještě čeká než odejdeme na prázdniny?
● 21.6. Zahradní slavnost s pasováním na školáky, opékání a malé
překvapení - obě třídy
Od 15.30hod. na zahradě MŠ
● 22.6. Polodenní výlet na hrad Potštejn
- obě třídy
Odchod od MŠ v 8.hod.

Citát měsíce:
„ Ruce mámy jsou stvořené z hedvábí a sladkým spánkem
je odměněno dítě, které v nich spočívá“.
( Victor Hugo )

4.7. - 19.8. 2016 bude MŠ uzavřena.

Rády bychom popřály všem dětem, rodičům a celému
kolektivu školky i školy prosluněné prázdniny, plné
radosti, veselých zážitků a odpočinku.
Paní učitelky: Marie Kočová, Radka Jetenská a Lucie Filipová

