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O čem si budeme ve školce povídat
Měsíc DUBEN
Motýlek se probouzí, děti jarem provází
HU, HU, HU, JARO UŽ JE TU
Povíme si o změnách v přírodě v jarním období
Naučíme se znát některé jarní květiny
Budeme si povídat o změnách počasí v tomto období
Oslavíme velikonoční svátky a povíme si o velikonočních zvycích a tradicích

DUBEN - MĚSÍC BEZPEČNOSTI
Povíme si, co znamená měsíc bezpečnosti.
Seznámíme se s prací policistů.
Naučíme se znát některé základní dopravní značky.
Zopakujeme si pravidla při přecházení vozovky.
Vystřihneme si šablony autíček, které si pak vybarvíme.
Seznámíme se s pojmem dopravní prostředek a jaké druhy dopravních prostředků máme.

REJ ČARODĚJNIC
Povíme si o tradicích a zvycích "pálení čarodějnic".
Připravíme si "čarodějnický lektvar".
Na třídách si uspořádáme čarodějnický rej s tancem a pasováním
na čarodějnice a čaroděje.
Užijeme si čarodějnice s hasiči a rodiči na naší zahradě.

Motýlkův zpravodaj

Společné vzdělávací a zábavné akce:
Jarní čarování s rodiči - soutěž o nejhezčí velikonoční dekoraci - společné práce dětí a rodičů
v šatnách dětí.
4.4. Bublinková show v MŠ - dopolední akce od 8.30
4.4. Přednáška ke školní zralosti do 1. třídy od 15.30, přednáší p. ředitelka MŠ
5.4. Výlet do HOPSÁRIA Děčín odjezd od MŠ v 8.30
6.4. Putování za vajíčkem - odpolední akce s rodiči na školní zahradě od 15.30
7.4. FOTOGRAFOVÁNÍ - třídní foto - týká se všech dětí
- foto na tablo - týká se dětí, které letos odchází do ZŠ
- foto na ročenky - týká se dětí, které letos odchází do ZŠ
11.4. Pohádkový hrad - představení pro předškoláky v KD - dopoledne od 10.00
12.4. Sluníčkový den v Motýlku - prosíme rodiče o žluté oblečení pro děti - dopolední akce
14.4. - 17.4. Velikonoční prázdniny (13.4. - omezený provoz na pavilonu B)
18.4. třída Modrý motýlek – trénink hokejbalu
19.4. Den bezpečnosti v Motýlku - dopolední akce na školní zahradě
25.4. Hasičský den v MŠ - seznamování s technikou hasičů - dopolední akce
26.4. Výlet do muzea Čtyřlístek v Doksech - dopolední akce
27.4. Čarodějnický rej - dopolední akce v maskách
27.4. Čarodějnický rej s hasiči - odpolední akce s rodiči na školní zahradě od 15.30
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Informace pro rodiče:
Výběr stravného a úplaty v měsíci dubnu: 11. 4. a 12. 4. 2017

ZÁPIS DĚTÍ pro školní rok 2017/2018
Pro zápis dětí do mateřské školy je určena internetová adresa:
http//zapisms.usti-nad-labem.cz
Vytisknout přihlášku si můžete od 18.4 - 13. 5. 2017.
Výdej přihlášek v mateřské škole Motýlek je 19. 4. a 10. 5. 2017.
Sběr přihlášek – zápis.
15.5.2017 8.00 – 16.00 hodin
16.5.2017 8.00 - 15.00 hodin

