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O čem si budeme ve školce povídat
Měsíc DUBEN
Motýlek se probouzí, děti jarem provází
NA ČERVENOU, NA ZELENOU
Povíme si, co znamená měsíc bezpečnosti a proč ho každý rok máme.
Seznámíme se s prací policistů, jak je důležitá a proč.
Naučíme se znát některé základní dopravní značky a určit jejich význam.
Zopakujeme si pravidla při přecházení vozovky na přechodu pro chodce i mimo něj.
Vystřihneme si šablony autíček, které si pak vybarvíme.
Z krytů na vajíčka si vyrobíme semafor.
Seznámíme se s pojmem dopravní prostředek a jaké druhy dopravních prostředků máme.
Připravíme si akci „Den bezpečnosti v Motýlku.“

ČARODĚJNICKÝ REJ
Povíme si o tradicích a zvycích "pálení čarodějnic".
Vysvětlíme si pojem „Filipojakubská noc.“
Připravíme si "čarodějnický lektvar" z různých bylinek.
Na třídách si uspořádáme čarodějnický rej s tancem a pasováním
na čarodějnice a čaroděje, vymyslíme si své čarodějnické jméno.
Užijeme si čarodějnice s hasiči a rodiči na naší zahradě.

Motýlkův zpravodaj

Společné vzdělávací a zábavné akce:
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 30. 3. – 2. 4. 2018

16.4. Hasiči z Neštěmic na parkovišti U rybáře (dopol. akce) – ukázka práce hasičů,
jejich výbavy a techniky.

23. 4. Den otevřených dveří v mateřské škole Motýlek – možnost rodičů prohlédnout
si prostory naší mateřské školy a vybrat si třídu, kam by své dítě chtěli umístit
9.00 – 12.00 a 14.00 – 15.30 hodin

23. 4. Den bezpečnosti v Motýlku – dopolední akce na školní zahradě, kde si děti
užijí na svých koloběžkách a odrážedlech a jízdu podle dopravních značek.

24. 4. Výlet – Muzeum Čtyřlístku v Doksech – dopolední akce, děti se zde seznámí
s historií těchto postaviček a jejich jmény.

26. 4. Čarodějnický rej – dopolední akce na třídách s čarodějným programem
připraveným p. učitelkami

26. 4. Čarodějnický rej – odpolední akce na školní zahradě rodičů a dětí od 15. 30.
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Informace pro rodiče:
Výběr stravného a úplaty v měsíci dubnu: 19. 4. a 20. 4.

ZÁPIS DĚTÍ pro školní rok 2018/2019
Pro zápis dětí do mateřské školy je určena internetová adresa:
http//zapisms.usti-nad-labem.cz
Výdej přihlášek v mateřské škole Motýlek je 23. 4. a 10. 5. 2018
od 9.00 – 16.00 hodin
Sběr přihlášek – 14. 5. a 15. 5.2018

Pracovní list

