Motýlkův zpravodaj

„Květiny“

Informace pro rodiče
Výběr stravného a úplaty za vzdělávání : 15. - 16. 5. 2018.
Přesné částky úplaty a stravného se dozvíte z vyvěšených informací na dveřích
šatny každé třídy.
V květnu stále probíhají odpolední zájmové aktivity a kroužky.

Poděkování
Kolektiv mateřské školy děkuje rodičům za jakoukoliv spolupráci a za účast na
akcích, které se na MŠ konají.
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O čem si budeme ve školce povídat:
Travička se zelená
 Seznámíme se s tradicemi 1.máje.
 Povíme si o lásce a o tom, jaké druhy lásky jsou.
 Budeme si povídat o maminkách, jak jsou v našem životě
důležité.
 Vyrobíme přáníčka k svátku maminek.
 Budeme pozorovat, jak se v květnu příroda kolem nás mění a rozkvétá.
 Budeme vyhledávat obrázky květin, které se vyskytují v naší přírodě a
naučíme se je poznávat.
 Budeme si povídat o zvířátkách – domácích, farmářských i exotických.
 Jak se rodí nový život a zvířátka mají svá mláďata.
 Budeme přiřazovat pomocí obrázku zvířatům jejich mláďata, pojmenovávat
a napodobovat jejich zvuky.

Báseň pro radost
Maminka
V bříšku si mě nosila,
v kočárku mě vozila.
Pamatuješ první zoubek?
Natlučené kolínko?
U všeho jsi vždycky byla,
moje sladká maminko.
Za každou tu chviličku,
nosím si tě v srdíčku.
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Akce a jiné vzdělávací činnosti
Vystoupení dětí v Domově seniorů.: 2. 5. 2018 od 10:00 hodin
Sboreček + mažoretky
Plamínek: 9. 5. 2018 od 9:00 hodin na Lidickém náměstí
Hasičská soutěž pro vybrané děti (starší)
Ukázková hodina angličtiny: 9. 5. 2018 od 15:15 hodin na třídě Modrý motýlek
Pro všechny rodiče
Den pro maminky: 10. 5. 2018 od 15.30 hodin na zahradě MŠ
Kuličkyáda: 11. 5. 2018 od 9.00 hodin u hasičů v Neštěmicích
Pro vybrané děti
Kynolog: 15. 5. 2018 v dopoledních hodinách na zahradě MŠ
Divadelní představení CEPÍK: 22. 5. 2018 v dopoledních hodinách na zahradě
(cena 40,-)
Minifarma Dlouhá louka: 24. 5. 2018 v dopoledních hodinách
Pro mladší děti – cena bude propočítána (doprava)
Divadlo Přátelství (3 pohádky): 31. 5. 2018 v dopoledních hodinách v naší MŠ
(cena 60,- Kč)

