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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 prosinec prosíme uhradit do 15.1. 2019
Prosím zadávat VS (variabilní symbol) při platbě MŠ nebo jméno dítěte.
Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 7,00 hodin téhož dne.

Odhlašování obědů na telefon číslo: 728 781 093 (stačí zaslat SMS)
Na toto číslo se omlouvá i nepřítomnost dítěte.
Děkuji.

Plánované akce na leden
 4.1. od 17,15 hodin vystoupení oslovených dětí pro seniory
 15.1. keramika
 21.1. divadelní představení „Ledová královna“
 projekt „Staráme se o zvířátka“
 Zážitkový den (dle počasí) „Opékáme buřtíky“
Informace o akcích
 4.1. od 17,15 hodin vystoupení oslovených dětí pro seniory.
Krátké pěvecké vystoupení dětí na setkání seniorů v Prackovicích n.L.
Děkujeme.
 projekt „Staráme se o zvířátka“
Děti mohou nosit do školky staré suché pečivo, které budeme nosit do krmelce
a zrníčka pro ptáčky. Ve školce na zahradě máme krmítko a budeme ptáčky
pozorovat a učit se je poznávat.
Děkujeme.
Témata na měsíc leden „Skřítek Zimníček čaruje“
 Příroda a zvířátka v zimě
 Zima a oblečení
 Zimní sporty
 Ledová královna
Co se naučíme v lednu
 orientace v ročním období
 jak pomáhat zvířátkům v zimě

 pozorování zimní přírody
 jak se oblékat, svlékat, rovnat a obracet oblečení (vše samostatně)
 jak se otužovat (vhodné oblečení, saunování, sprchování studenou vodou,











větrání ..)
druhy zimních sportů
přirozený pohyb v přírodě
nové písničky a básničky se zimní tématikou
překonávat ostych, dokázat přednést báseň či zazpívat píseň
grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti
pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)
pravidelná výuka AJ
hra na flétnu
keramika
grafomotorika (dbát na správný úchop tužky) úkol trvá

Co jsme se naučili v prosinci
 tradice v prosinci (Čert, Mikuláš, sv. Barbora, sv. Lucie, Advent)
 změny v přírodě, první sníh
 sváteční výzdoba MŠ a domova
 pečení vánočních vanilkových rohlíčků
 zdobení perníčků
 výroba lucerniček na vánoční výzdobu
 vytvářet krásnou vánoční pohodu a atmosféru
 vysvětlit vztahy mezi lidmi (slušné chování, pravidla)
 dokázat vyrobit dárek, dokázat přijmout dárek...
 písničky a básničky s vánoční tématikou
 překonávat ostych, dokázat přednést báseň či zazpívat píseň
 hra na flétnu, hra na barevné tyčky (dle barevných not)
 grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti
 AJ
 zdravotní cvičení
 správné smrkání a kýchání (děti vám ukáží, jak je to správně)
 pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)
 grafomotorika (dbát na správný úchop tužky)

Takto je to správně.

Píseň:
 Muzikanti co děláte
 Měla jsem milého sokolíka
 Meluzína
 Postavil jsem sněhuláka
 Usnul vrabec
Pohybová hra:
 Na draky, Na sochy, Zlatá brána, Škatulata batulata, Na vločky, Na
mrazíka, Zlatá brána
Básničky:
PADÁ SNÍH
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních,
pojedeme z kopce dolů,
narazíme na stodolu!

SNĚHULÁČEK
Sněhuláček panáček
má na hlavě plecháček
Místo očí uhlíky
a až dolů knoflíky,
Chodí, chodí bos
a má dlouhý nos.

Písničky a tanečky pro nejmenší:
Kolo kolo mlýnský, Cib cib cibulenka, Pásla ovečky, Běží liška k táboru, Prší
prší, jen se leje.
Malé děti se zapojují do všech činností, které ve školce děláme. Učí se
samostatně oblékat, uklízet si hračky, dodržují hygienické návyky.
Co připravujeme na únor
 karneval
 výstava dětských knížek

K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:
4.1. Jiřík D.
12.1 Evička
25.1. Emma
Perličky:
Učíme se vytleskávat slova:
Paní učitelka říká: „Co je to“ (ukazuje krmelec) a z dětí se sypou samé
perličky
...“Krmítko, budinka …...
„Co je to“ (ukazuje bažanta)
… „Kokrhajk“
A již opět naše vycházející sluníčko, které často pozorujeme z okna školky.
„Děti, jak se jmenuje strana, kde vychází sluníčko“.
Kristýnka hbitě odpoveděla: „Výtah“

To je ze školky vše, těšíme se na děti v novém roce 2019.
Jana Bartošová a kolektiv

