Březen 2015
V březnu slaví narozeniny:
ve třídě Včeliček
Richard Šutara 4 r.
Michaela Kolouchová 5 r.
ve třídě Berušek
nemá nikdo narozeniny
Ríšo a Míšo, přejeme vám všechno nejlepší!

Jak jsme prožili únor v obou třídách naší MŠ ?
Ve třídě Včeliček jsme pracovali s těmito tématickými celky:
S čím si hraji, věci kolem mě
Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka – prázdninový provoz
Otvíráme knížku, jdeme do pohádky
Karnevalové veselí
Ve třídě Berušek
Zima je, zimou se třesu
Jak se oblékáme v zimě
Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka – prázdninový provoz
Karnevalové veselí
V prvním únorovém týdnu se Včeličky seznamovaly formou her s věcmi kolem nás,
s jejich vlastnostmi, s materiály, ze kterých jsou vyrobeny. Berušky zase s tím, jak se
oblékáme v zimě u nás a jak v jiných světadílech. Hrály různé hry, pohádku O rukavičce,
kreslily, malovaly, aj.
4. 2. probíhal v obou třídách „Bílý den“. Všichni jsme přišli do školky v bílém oblečení,

na chodbě jsme měli výstavku bílých věcí, děti ochutnávaly a poznávaly bílé potraviny, přinášely si
bílé plyšové hračky, stavěly na koberci sněhuláka z bílých víček, tancovaly na písničku „Bílá, bílá,
bílá.....“, paní kuchařky nám připravily jídelníček s bílým jídlem, ke svačině dostaly děti „veku se
sněhuláčkem“. Děkujeme paní Vaškové a kolektivu z kuchyně a také maminkám, které nám k
tomuto dni připravily na ochutnávání bílé dobroty.
5. 2. byly obě třídy v divadle ve Vamberku - na pohádce s písničkami „O princezně se
zlatou hvězdou na čele“. Pohádka se všem líbila.
18. 2. navštívily Včeličky Knihovnu v Potštejně, kde si vypůjčily 2 knížky pro děti.
25. 2. jsme v obou třídách uspořádali pro děti „Karnevalový rej“. Od rána přicházely všechny děti
v maskách, tancovaly, soutěžily. Moc to všem slušelo! Však se můžete podívat na fotografie na naší
internetové adrese na Rajčeti.

