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O čem si budeme ve školce povídat:
Motýlkovo jarní veselé probuzení
Knihy plné pohádek






Navštívíme knihovnu v Krásném Březně.
Děti si budou rozvíjet kladný vztah ke knize.
Seznámíme se s různými druhy knížek (encyklopedie, atlasy, leporela) a jejich
využití.
Uspořádáme si na třídách výstavku knih, které máme nejraději. Výstavka proběhne
pod názvem „Týden knihy“
Rodiče mají možnost sami přečíst dětem pohádku po předchozí domluvě s paní
učitelkou v době poledního odpočinku (12. 45 – 13. 00). Děkujeme za spolupráci
rodičů.

Hu, hu, hu, jaro už je tu
 Seznámíme se s lidovými zvyky – masopust.
 Budeme si povídat o změnách v přírodě v předjarním období.
 Seznámíme se s názvy některých jarních květin.
 Budeme je pozorovat v přírodě, kde a jak rostou.
 Budeme si povídat o změnách v přírodě vlivem počasí.
 Budeme srovnávat zimní a jarní počasí.

Pracovní list pro děti:
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Společné vzdělávací a zábavné akce
Masopustní týden od 6. 3. do 10. 3. 2017
07. 3. 2017 - Masopustní veselice – rej v maskách a průvod Krásným Březnem
15. 3. 2017- sférické kino v MŠ pro malé i velké děti – naučný a pohádkový
program ve 3D
cena 55,- Kč, rodiče zaplatí 40,- Kč (15,- Kč hrazeno z fondu SRPŠ)
Návštěva knihovny Krásné Březno: dopoledne 16. 3. 2017 mladší děti
21. 3. 2017 starší děti
28. 3. 2017 - budou paní učitelky hrát dětem pohádku O Sněhurce
29. 3. 2017 - vystoupení hudebního sboru a mažoretek v Domově seniorů –
společné přivítání jara písničkou a tancem
Říkanka k masopustu
Zvolit masku, nalíčit se,
není jenom tak.
Aby soused neměl stejnou,
domluví se, kterou pak.
Průvod masek obchází,
dědinu tu celou,
dům od domu zastaví se,
koblížek, či štamprličku,
dají celou.
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Informace pro rodiče
Z hygienických důvodů za strany ZŠ Husova do 31. 3. 2017 nebude probíhat
návštěva tělocvičny, odvolána je návštěva keramiky a náslechové hodiny pro
předškoláky. Děkujeme za pochopení.

Výběr stravného a úplaty: 10. 3. a 13. 3. 2017
7.00 – 15.00 hodin

Poděkování:
Děkujeme rodičům za spolupráci v jakékoliv záležitosti.

