Únor 2015
V únoru slaví narozeniny:
ve třídě Včeliček
Tomáš Vídenský 3 roky
Sára Jiráňová 3 roky
Filip Bradler 5 roků
ve třídě Berušek
Benedikt Sedláček 6 roků
Tomášku, Sárinko a Filípku, přejeme Vám všechno nejlepší!

Jak jsme prožili leden v obou třídách naší MŠ ?
Ve třídě Včeliček jsme pracovali s těmito tématickými celky:
Vzpomínáme na Vánoce, „My tři králové...“
Zima – nezima, chybí bílá peřina
Kdo se o nás postará? - ptáčci v zimě
Zima je, zimou se třesu – oblečení v zimě
Ve třídě Berušek jsme pracovali s těmito tematickými celky:
Vzpomínáme na Vánoce, „My tři králové…“
Už brzy půjdu k zápisu
Kdo se o nás postará?
Na začátku ledna jsme si v obou třídách zavzpomínali na vánoční svátky, které jsme prožili doma
s rodinou. 6. ledna jsme si společně připomněli v přestrojení a za zpěvu písně „My tři králové
jdeme k vám…“ - svátek Tří králů.
Protože je letošní zima zatím velmi mírná, vytvořili jsme si ve třídě Včeliček zimu samy. Postavili
jsme si domeček se zimní krajinou, děti si vyrobily mrazíky, sněhové vločky, papírové sněhuláky a
učily se o nich básničky, písničky, pohybové hry a tanečky. Až teprve koncem ledna se podařilo
Včeličkám i Beruškám z čerstvé sněhové nadílky uválet pár koulí a postavit si alespoň na chvíli u
školky sněhuláky.

V obou třídách jsme si povídali o tom, jak se staráme o ptáčky a zvířátka v zimě. Děti je kreslily,
malovaly, vystřihovaly, lepily. Vytvářeli jsme kolektivní výtvarné práce, kterými jsme si vyzdobili
školku. Také jsme se věnovali zimnímu oblečení, děti ho pojmenovávaly, třídily, učily se správnému
postupu při oblékání a svlékání, kreslily ho a malovaly, stříhaly, apod.
Berušky se zase pilně připravovaly na zápis do školy opakováním znalostí z jednotlivých
vzdělávacích činností, upevňovaly si správné držení tužky, pracovaly s grafickými a pracovními
listy. Pravidelně rozvíjely pohybové dovednosti, hlavně venku v přírodě a 1x týdně na nářadí a s
náčiním v naší tělocvičně.
K zápisu do 1. třídy, který proběhl 20. ledna 2015 přišlo 10 dětí. Každého z nich přivítala
„včelka“, která je odváděla do třídy starších školáků, kde měly předvést svoje pohybové dovednosti,
zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku, poznávat zvířátka, aj. V 1. třídě zase měly za úkol
pojmenovat geometrické tvary, poznávat barvy, nakreslit lidskou postavu a prokázat grafické
dovednosti se správným držením tužky.
V lednu jezdily Berušky každé pondělí na plavecký výcvik do rychnovského bazénu spolu se
školáky a také navštívily svoje kamarády
v 1. třídě na hodině hudební výchovy. Paní učitelka je také zapojila spolu se školáky do zpěvu
písniček a hry na rytmické nástroje.
V rámci nespavých aktivit probíhaly ve třídě |Berušek jednou týdně kroužky Angličtiny a Šikulky
a také se děti seznamovaly s hrou na flétny.
Zapsala: H. Skučková

