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Akce na březen
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4. solná jeskyně
5.4. projekt „Zelený čtvrtek“
10.4. projekt „Poklad od zajíčka“
16.4. solná jeskyně
17.4. keramika pro velké děti
24.4. zápis dětí do MŠ
26.4. kouzelník ve školce
26.4. rej čarodějnic v MŠ

Placení stravného
16.4. - 17. 4. 2012
v průběhu celého dne
Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 6,30 hodin
téhož dne.
Odhlašování obědů na telefonu: 721 668 174
Děkuji rodičům za dodržení termínu placení.
FOND
Prosíme rodiče o doplnění peněz do fondu. Děkujeme.
Čerpání peněz z fondu je kdykoliv na požádání k nahlédnutí.

Dotazník
Vážení rodiče, žádáme Vás o vyplnění dotazníku, který obdržíte 2.4. 2012.
Vyplněný dotazník vhoďte do schránky v šatně nejpozději do 14.4. 2012.
Dotazník je anonymní a Vaše připomínky a náměty využijeme
ke zkvalitnění naší práce v MŠ.
Děkuji, Jana Bartošová

Plánované akce
•

5.4. projekt „ Zelený čtvrtek“
Prosíme rodiče, aby na tento den dali dětem do školky něco zeleného
(tričko, mašle, kalhoty ....)

•

10.4. projekt „ Poklad od zajíčka“
Děti budou hledat na školní zahradě poklad od zajíčka. Z fondu
koupíme drobné dárečky pro děti (cca 10,- Kč).

•

26.4. „ Kouzelník ve školce“
Do MŠ přijede kouzelník, který dětem ukáže několik druhů ptactva
(sova, výr, jestřáb, ara, drobné ptactvo ...). Na závěr jim ukáže
zajímavá kouzla. Na tuto akci jsme pozvali i děti ze školky Dolní
Zálezly. Z fondu odečteme dětem 40,- Kč jako vstupné.

•
26.4. „ Rej čarodějnic v MŠ“
Srdečně Vás zveme na soutěžní odpoledne pro děti a rodiče. Společně
vysvobodíme Jeníčka a Mařenku z perníkové chaloupky. Soutěž
bude probíhat od 14,30 do 16,30 hodin. (každý může v tomto čase
přijít a zasoutěžit si). Na závěr Vás čeká občerstvení (děti obdrží
párek v rohlíku a čaj, rodičům uvaříme kávu ...) a příjemné posezení
s rodiči a zaměstnanci MŠ.
Na Vaši účast se těší kolektiv MŠ
24.4. zápis dětí do MŠ
Zápis bude probíhat od 8,00 do 16,00 hodin v budově MŠ
Kritéria přijetí dítete do MŠ:
•

Kritéria
Věk dítěte

5 let věku
4 roky věku
3 roky a mladší (zpravidla od 2,5 let)

Trvalý pobyt dítěte

Prackovice n.L., Litochovice n.L.

Individuální situace
dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec
Dítě se hlásí k celodennímu provozu

Témata na duben





svátky jara
zajíčkova koleda
zvířátka na dvoře
rej čarodějnic

Co se naučíme
Písničky:
•

Maličká su (2)
1) Maličká su, husy pasu, //: tancovala bych já až se třasu. ://
2) Třeba su já, malušenká //: přece mě má ráda má maměnka. ://

•

Kalamajka mik, mik, mik (2)
1) Kalamajka mik, mik, mik, oženil se kominík, vzal si ženu Elišku v roztrhaném
kožíšku.
2) Kalamajka pěkná věc, když je zima šup na pec, když je teplo šup dolů, kalamajku
tancuju.

Básničky:
Vajíčko (pohybová hra)
Točí se vajíčko, točí se, točí, (točí se dokola své osy)
chyť si ho, slepičko, chyť si ho, kočí. (točí se na druhou stranu)
Točí se vajíčko, točí se, točí,
dívej se, mamičko, na klín ti skočí. (skok do náruče)
Deštík (prstové cvičení)
Ťuká, ťuká deštík, na široký deštník.
Ťuká, ťuká prstíkem, kdo je pod tím deštníkem?
To jsem já panenka, točí se mi sukénka.
Běžím, běžím k sluníčku,
usušit si sukničku.
ŽÍŽALA A KOS

Šla žížala na procházku,
vedla brouka na provázku.
Přilít kosák a měl hlad,
chtěl si s nimi povídat.

Žížala však čula zradu,
utíkala na zahradu.
Kosák zobl - zobl hned,
a sezobl provázek.

