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Platby v MŠ
Platbu inkasem provedeme 23.4. 2014. Prosíme rodiče, aby měli na účtu
dostatek finančních prostředků na naši platbu. Děkujeme.
Informace o výši plateb najdete vždy na nástěnce.
Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 7,00 hodin téhož dne.
Odhlašování obědů na telefonu: 721 668 174
Plánované akce
• 7.4. solná jeskyně
• 8.4. odpolední dílna pro děti a rodiče
• 14.4. solná jeskyně
• 15.4. keramika
• 16.4. Kytičkový den ve školce (projekt)
• 22.4. poklad od zajíčka
• 28.4. solná jeskyně
• 29.4. rej čarodějnic v MŠ
Veškeré informace najdete na nástěnce v MŠ.
AKCE:
• 8.4. odpolední dílna pro děti a rodiče
Tato akce bude probíhat v čase od 14,30 do 16,30 hodin v MŠ. Rodič si
s dítětem vyrobí velikonoční dárek. Téma navrhneme (případný návrh
uvítáme...). Podrobné informace budou zveřejněny na nástěnce.
• 16.4. Kytičkový den ve školce (projekt)
Na tento den si děti přinesou do školky kelímek od jogurtu, do kterého si zasadí
pnoucí fazolku (hlínu a fazolku dodáme my). Po celý den budou mít děti
na hlavičce krásnou květinkatou čelenku, kterou si k tomuto dni vyrobily....
Maminky mohou dát dětem krásně barevná trička, děkujeme.
• 22.4. poklad od zajíčka
Děti budou hledat poklad od zajíčka. Budou zakoupeny odměny (cca 15,- Kč
bude odečteno z fondu). Děkujeme
• 29.4. rej čarodějnic v MŠ
Tato akce bude probíhat od 14,30 do 16,30 hodin na zahradě MŠ. Děti
v převlecích čarodějů a čarodějnic budou spolu s rodiči plnit úkoly a skládat
zkoušku šikovnosti.

Na závěr bude připraven párek v rohlíku, pití... (částka za občerstvení bude
odečtena z fondu). Rodičům a hostům uvaříme kávu a čaj a uvítáme i něco
pečeného od šikovných maminek či babiček.... děkujeme
Témata na měsíc duben
• dopravní prostředky, bezpečnost na silnici
• Země ve vesmíru
• Velikonoce
• rej čarodějů
Co se naučíme
• poznávat dopravní značky
• druhy dopravních prostředků
• pravidla při cestování
• pravidla účastníků silničního provozu
• práce s encyklopedií
• co je vesmír, planety, rakety, družice....
• poznávat noční oblohu (hvězdy, měsíc)
• péče o životní prostředí (třídíme odpad)
• tradice Velikonoc
• pohádka „Jak šlo vejce na vandr“
• velikonoční koledy a písničky
• tradice Čarodějnic
• výzdoba MŠ k daným tématům
Co jsme se naučili
• druhy smylů (čich, sluch, zrak, hmat, chuť)
• pokusy (potraviny, barvy, voda...)
• roční období, dny v týdnu, měsíce v roce
• poznávat a třídit zvířátka podle toho, kde žijí
• zvířátka a jejich mláďátka
• jak se chováme ke zvířátkům
• řemesla, nářadí, náčiní
• házení a chytání míče, hod na cíl, klouzání
• vizuální poznávání a přiřazování písmen

• práce s číselnou řadou
• logo chvilky zařazovány průběžně
• hádanky, piktogramy
• písničky, tanečky
• zatajovaná básnička „Princeznička“
Říkanka s pohybem:
Sedmikráska
Když sluníčko vychází, sedmikráska vstává.
(dřepneme si, spojíme ruce před sebou
a zvedáme se do stoje, "sedmikráska roste")
Načeše si obočí, na motýlky mává.
(střídavě pravou a levou rukou před obličejem jako češeme obočí)
Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne.
(stojíme, spojené ruce před sebou, klesáme do dřepu)
Ke spánku se ukládá do postýlky chladné.
(spojené ruce střídávě dáváme k pravé a levé tváři jako když spinkáme)
Jarní písničky:
Travička zelená
Na jaře
Kačátka se batolí
Šel zahradník
Když jsem já sloužil
Pohybová hra:
Hoky koky
Dáme ruku (nohu, nos, zadeček...) sem a dáme ruku (nohu, nos, zadeček...)
tam a dáme ruku (nohu, nos, zadeček...) sem a tak s ní zatřesem...
uděláme hoky koky rotaci (točíme se),
ať máme legraci (tleskáme).

Akce

V tomto měsíci jsme byli v solné jeskyni, na keramice jsme tvořili překvapení
na Velikonoce, byli jsme se podívat na zvířátka u paní Honové a paní Syslové,
tímto jim
ještě
jednou
moc
děkujeme.
Vlakem
jsme jeli
do Ústí
nad Labem
do muzea
na výstavu
„Život
indiánů“.
Dětem se
výstava
moc líbila
a musím
říct, že
naše děti
se umí
vzorně
chovat. Jak
říká
Lucinka:
„Vše si
osahaly
očima“.
Také
Simonka
má krásný
výraz pro
zastrkávání
židle:
„Vrať se,
pláče ti
židlička“.
O tyto
hlášky
jsem se
musela
podělit.
Fakt jsou
to šikulky.
A na závěr
prosbu,
sbírat plastové obaly z kindr vajíček.
Děkujeme.

Ze školky zdraví kolektiv MŠ

máme
prosíme

