Květen 2015
V květnu slaví narozeniny:
ve třídě Včeliček
nemá nikdo narozeniny
ve třídě Berušek
Petr Behan 6 let
Péťo, přejeme Ti všechno nejlepší!

Jak jsme prožili duben v obou třídách naší MŠ?
Ve třídě Včeliček jsme pracovali s těmito tématickými celky:
Veselé koledování
Tú, tú, tú – auto už je tu
projekt – „Žlutý den“
Máme rádi zvířátka a jejich mláďátka“
Maminka bude mít svátek
Ve třídě Berušek
Od vajíčka po slepičku a naopak
Tú, tú, tú – auto už je tu
projekt – „Žlutý den“
Máme rádi zvířátka a jejich mláďátka“
Maminka bude mít svátek
První dubnový týden se děti v obou třídách připravovaly na velikonoční koledování. Zdobily
vejdunky, učily se koledy.
Berušky se byly v rámci týdenního bloku „Od vajíčka po slepičku a naopak“ podívat na pětidenní
kuřátka u Aničky Dostálové. Děkujeme její mamce za ukázku.
Dopravní týden
V dalším týdnu se děti seznamovaly se základními dopravními značkami a dopravními prostředky.
Na vycházkách se učily správně přecházet silnici po přechodu, pojmenovávali jsme dopravní
značky, učili se znát jejich význam pro řidiče.

Žlutý den
15. 4. probíhal v obou třídách „Žlutý den“, symbol jarního sluníčka, kuřátek,....
Všichni jsme přišli do školky ve „žlutém“ oblečení, na chodbě jsme připravili výstavku žlutých
věcí, děti ochutnávaly a poznávaly žluté potraviny, přinášely si z domova žluté hračky. Zpívali jsme
písničky o sluníčku, říkali si říkanky, děti si vyrobily papírová sluníčka, skupinka mladších dětí
postavila velké slunce z víček na koberci, obě třídy shlédly pohádku „O žluté Berušce“ a paní
kuchařky nám připravily „žlutý“ jídelníček. Děkujeme jim a také maminkám, které nám k tomuto
dni připravily „žluté“ ochutnávky a připravily svoje děti na náš další barevný projektový den.
Máme rádi zvířátka a jejich mláďátka
Děti se seznamovaly s domácími zvířaty, kreslily je, zpívaly písničky, učily se říkanky, apod.
23. 4. jsme se vydaly obě třídy na polodenní pěší výlet do Brné, do Kovářova Dvora, podívat se na
na domácí a hoapodářská zvířátka. Nejprve nám Kovářovi uvařili čaj a my jsme všichni posvačili,
pod přísným pohledem velikého pštrosa. Potom jsme si mohli pohladit menšího koníka a podívat se
po skupinkách na pastvu větších koní. Viděli jsme ovečky s jehňátky, kozy s kůzlátky, krocana s
krůtou, husy, koťátka, krávy s telátky, malá kuřátka, králíky, …..Výlet se nám vydařil a počasí také.
Moc děkujeme paní Kovářové a jejímu synovi za prohlídku a za občerstvení, které nám připravili
zdarma.

Divadlo
24. 4. byly obě třídy v divadle ve Vamberku na hudebním pořadu, nazvaném „Hrátky na
pohádky“.
Maminka bude mít svátek
Obě třídy se připravovaly na veřejné vystoupení ke Dni matek, které se bude konat 7. května 2015
v sokolovně. Nacvičovaly písničky, říkanky, pohybová vystoupení. Ve školce se děti seznamovaly s
pojmem RODINA, učily se znát členy rodiny, s jejich prácí v rodině, atd.
Čarodějnický rej
30. 4. se děti proměnily v malé čarodějnice a čaroděje. Tancovaly v převlecích a fotily se. Venku na
vycházce se na košťátkách proletěly Potštejnem, podívat se na Bělisko na připravenou vatru (na
večerní akci ).
Zapsala: H. Skučková

