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O čem si budeme ve školce povídat:
Motýlek jde spát, se sněhem si pojďte hrát
• seznámíme se s hlavními znaky zimní přírody pozorováním hlavně
na vycházkách
• využijeme sněhové nadílky k zimním radovánkám, stavění sněhuláků,
koulování, bobování
• věnujeme pozornost změnám v přírodě, pozorujeme změny na stromech listnatých i jehličnatých
• pozorujeme zvířátka v zimě a jak se o ně postarat, aby v zimě nestrádala
• zaměříme se na prožitkové vnímání zimních krás formou hudební
a dramatické aktivity
• poslechneme si pohádky a příběhy zaměřené k zimnímu období
• zopakujeme si získané poznatky o nasbíraných plodech, které lze použít
ke krmení zvířátek v přírodě
• budeme se starat o naše zdraví v zimním období

pracovní list
pro děti
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Akce a jiné vzdělávací činnosti
- Den Tříkrálový
- Sněhuláčkový den
Datum akcí bude včas oznámen.

ŘÍKEJME SI PRO RADOST
Paní zima
Paní zima oblékla si zimní šat,
sluší jí to, co vám budu povídat.
Velké přání má, brzičko se vdát,
neví ale, kdo prý o ní bude stát.
Proč ta bílá dáma tolik pospíchá?
Najdem pro ni nejlepšího ženicha.
Ani netřeba dávat inzerát.
My už víme, kdo ji bude míti rád.
Děti hádejte, kdo by to mohl být?
Kdo by se mohl paní zimě zalíbit?
Uhodli jste to! Ano je to tak!
Nejmilejší ženich bude sněhulák.
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Informace pro rodiče
Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 15.1. a 16.1.2018
Přesné částky úplaty a stravného se dozvíte z vyvěšených informací na dveřích
šatny každé třídy pod svým spisovým číslem.
V lednu pokračují odpolední zájmové aktivity a kroužky vždy
od 15. 15 do 16. 00 hodin, Jogínek bude probíhat od 15. 00 do 15. 45 hodin.
Jogínek
Mažoretky
Sporťáček
Angličtina
Flétna, sbor

- Duhový motýlek
- Modrý motýlek
- Oranžový motýlek
- Modrý motýlek
- Žlutý motýlek

- pondělí
- úterý
- úterý
- středa
- čtvrtek

Poděkování
Kolektiv mateřské školy děkuje rodičům za jakoukoliv spolupráci a za účast
na akcích, které se na MŠ konají.

