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Akce na únor
•
•
•
•
•

4.2. karneval
6.2. solná jeskyně
15.2. keramika
20.2. solná jeskyně
projekt „Zimní olympiáda“

Placení stravného
14. - 15. 2. 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.
Čerpání peněz z fondu je kdykoliv na požádání k nahlédnutí.

Témata na únor





Masopust, to je tradice
Jak se žije Eskymákům
Zimní království
Sportování v zimě
Karneval 4.2. 2012 od 15,00 hodin na sále v Koruně (hospoda)

Program:
 rej masek, vyhodnocení a odměnění masek
 soutěže pro děti
 divadlo „Sváťa“
 tanec, volná zábava

Předpokládaný konec v 17,00 hodin
Projekt „Zimní olympiáda“

Soutěže:
 běh na lyžích
 skok na lyžích
 hod koulí
 běh ve sněhu

Co se naučíme
Žežuličko, kde jsi byla
•
Žežuličko,kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala ku –ku, ku – ku, ku –
ku, ku – ku, ku –ku.
•
Seděla jsem na jedličce, volala jsem na myslivce ku –ku, ku– ku, ku–
ku, ku – ku, ku –ku.
Sněhulák
1) Postavil jsem sněhuláka na stráni, aby hlídal krajáč mléka k snídani.
R) //: Stojí tam, jako pán a já musel hlídat sám, ://
2) Postavil jsem sněhuláka na ledu, aby hlídal kousek masa k obědu.
R) Stojí...
3) Postavil jsem sněhuláka u dveří, aby hlídal krajíc chleba k večeři.
R) Stojí...

Připravujeme
5.
výlet do lesní obory Rumburk. Pojedeme autobusem.
Předpokládaná cena výletu bude 240,- Kč. Přesné informace
budou zveřejněny v květnu.
Duben: zápis do MŠ, termín bude upřesněn
Opakujeme si k zápisu do školy
- vědět celé své jméno a příjmení
- vědět kde bydlím, místo a ulici
- vědět jméno maminky a tatínka, jejich povolání
- znát základní barvy i doplňkové
- znát číselnou řadu do 10, pojmy více x méně, vysoký x nízký
- znát pravou a levou stranu
- poznat a pojmenovat geometrické tvary
- nakreslit postavu /maminku, tatínka/
- přednést básničku
- zazpívat písničku
- poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata
- poznat a pojmenovat některá lesní zvířata
- poznat a pojmenovat kdo žije kolem rybníka, vody
- poznat a pojmenovat některá zvířata ze ZOO
- rozeznat některé hudební nástroje
- vědět co jsou to dopravní prostředky, k čemu slouží, funkce semaforu
- rozeznat roční období /jaro, léto, podzim, zima/
- vyjmenovat dny v týdnu, které dny nechodíme do MŠ
- poznat kytičky, určit jejich barvu

- poznat ovoce na obrázku
- poznat zeleninu na obrázku
- popsat naše tělo vyjmenovat názvy prstů
- vědět jak se jmenuje naše republika, hlavní město, prezident, barvy na vlajce
- doplnit název známé pohádky
- znát stromy – listnaté x jehličnaté
- znát některá povolání, čím bys chtěl být
- určit písmeno, které slyšíš na začátku slova
- vytleskat co vidíš na obrázku
- vědět co je sladké, kyselé, slané, atd.

Uskutečněné akce v lednu
•
•
•
•
•
•
•

solná jeskyně
projekt „Moje zoubky“
projekt „Krmíme ptáčky“
projekt „Les v zimě“
dramatizace pohádky „Boudo, budko“
beseda s myslivcem
výlet předškoláků do ZŠ Lovosice

Děkujeme rodičům za vzornou spolupráci.

Jana Bartošová a kolektiv MŠ

