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Platby v MŠ
Platby budou prováděny vaším příkazem na bankovní účet MŠ dle informace,
kterou vždy na začátku měsíce obdržíte (lísteček, případně SMS či e-mailem).
Platbu za březen prosíme zaplatit do 15.4. 2020.
Informace o platbě za měsíc březen bude poslána na e-mail rodičů 3.4. 2020.
Školné za MŠ za měsíc březen (a další měsíce - podle doby uzavření MŠ) 2020
nebude účtováno.

Prosíme rodiče, aby uváděli na platbu VS a jméno dítěte (snadnější orientace
při kontrole o platbách) a platby prováděli vždy v daném termínu.
Děkuji.

Témata na měsíc duben: „Skřítek Jarníček hledá zvířátka“

•
•
•
•

Velikonoce
Zvířátka a mláďátka
Jarní louka
Rej čarodějů

Na tato témata vám budeme posílat náměty pro děti. Něco je pro předškoláky,
něco pro větší děti, něco pro malé děti …. jak si kdo vybere a hlavně ….vše je
dobrovolné.
Pokud budete cokoliv potřebovat, stačí zavolat 721 352 355.
Co se naučíme v dubnu (procvičování znalostí)
• orientace v ročním období, pozorování jarní přírody
• změny v přírodě
• živá a neživá příroda kolem nás
• péče o rostliny, pozorování vývoje rostliny
• proměny přírody na jaře
• nové písničky a říkanky o jaru
• rozvíjet schopnost spolupráce, slovní zásobu a paměti
• rozvíjet schopnost spolupráce, slovní zásobu, paměť
• dramatizace pohádek – oblíbené u dětí (Koblížek, Červená Karkulka,
Perníková chaloupka, Jak koťátko zapomnělo mňoukat, Neposlušná kůzlátka,
Smolíček Pacholíček, Budulínek Hrnečku vař ….) – děti pohádky velmi dobře
znají – určitě vám budou pomáhat vyprávět...
• rýmování, homonyma, synonyma, vytleskávání slov, počet slabik, co slyšíme
na začátku slova
• opakování znalostí velkých dětí – příprava na zápis do ZŠ
• samostatný projev, překonávání ostychu
• grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti
• logopedické chvilky (hrátky s jazýčkem), jazykolamy
• pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)
Píseň:

•
•
•
•
•

Nestarej se ženo má
Komáři se ženili
Marjánko, Marjánko
Na tom Bošileckym mostku
Pod naším okýnkem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Měla babka
Zdálo se mně zdálo
To je zlaté posvícení
Usnul vrabec za komínem
Postavil jsem sněhuláka
Bude zima, bude mráz
Meluzína
Beskyde, Beskyde
Na jaře
Vozilo se na jaře
Travička zelená

Pohybová hra:

• Škatulata batulata, Na sochy, Na ježka, Kuba řekl, Z vody – do vody, Na
•
•
•
•

kočku a myš, Na lepidlo (poznávání částí těla)
Kolo kolo mlýnský, Pásla ovečky, Mám šáteček mám, Chytil táta sojku,
Čížečku, Na čápa (procvičování barev)
Hlava – ramena – kolena, Dáme ruku sem, dáme ruku tam..., Jsi-li dneska
šťastný, tleskej rukama..., Otec Abrhám (procvičování pravé a levé strany)
Mlsná kozo, Samá voda, Kdo nám chybí, Ptáčku, jak zpíváš, Poznej
kamaráda podle popisu
Používáme rytmické nástroje, hrajeme hru „Na orchestr“ (víme, kdo je dirigent
a co dělá), poznáváme hudední nástroje podle zvuků a obrázků

K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:
Pepíčkovi a Tomáškovi J.
Kluci, přejeme vše nejlepší a dárek dostanete, až ve uvidíme ve školce.
Pozdrav a přání posílá paní učitelka Janička, Iva a Terezka

