Albrechtícek
Měsíčník

Říjen 2020

Je za námi měsíc říjen. I v tomto měsíci, v jehož průběhu byly z hygienicko-bezpečnostních
důvodů zrušeny všechny hromadné akce dětí, naše učitelky s dětmi nezahálely a pečlivě se
s nimi věnovaly tématům školního vzdělávacího programu MŠ.
.

Ve druhém měsíci školního roku již většina dětí zvládla adaptaci na prostředí a režim MŠ.
S dětmi každé ráno jedeme společně v zástupu tzv. mašinkou do kruhu. Zde sedíme v tureckém
sedu a vítáme se písní "Dobrý den". Následně probudíme plyšového medvěda Míšu, který pak
provází děti po celý den.
Během

října

jsme

se

věnovali podzimu-chování
přírody, chystání se zvířat v
lese

na

dozrávání
vytvořily

zimu

a

plodů.

také
Děti

mnoho

výtvarných děl, naučily se
nové básničky a písničky s
podzimní

tématikou

a

rozvíjely své schopnosti a
dovednosti především v oblasti samostatnosti.
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Měsíc říjen jsme přivítali zároveň s nastoupivší praktikantkou pedagogické školy Vendulkou
a hned ze začátku nám předvedl, jak takové říjnové podzimní počasí má vypadat. Obloha je
šedivá jak „kožíšek myšky."
Začátkem měsíce jsme se již tradičně s dětmi vydali na výlet do nedalekých Ctěnic, kde jsme
v zámecké zahradě mohli pozorovat podzimní práce – hrabání listí, řezání keřů a sklizeň ovoce.
Moc se nám líbilo, že nás paní zahradnice obdarovala výbornými jablky a pozvala na příští rok
na "Zámecké jablkobraní."
Ve školce jsme si zahráli pohádku "O jablíčkové posteli", "O domečku pro hlemýždě" a "O veliké
řepě".
Učili jsme se básničky
o šípkách, o myškách,
o mraku plném vody,
o jablíčkách a paraplíčku...
Písničky

o

ježcích,

veverkách a zajíčcích děti
umí zatancovat, básničky
doprovázejí hrou s prstíky
a Orffovými nástroji. Šatnu
a třídu nám zdobí ježci,
pytle

brambor,

myšky,

paraplíčka v dešti, zdravé šípky - všechno výtvarnou technikou, kterou děti dobře zvládly.
Na zahradě jsme si zasoutěžili při pokladové hře "Podzimníček“. Vydařilo se jak počasí, tak
všechny soutěže a my měli radost, že jsme našli poklad.Při procházkách se nám již vcelku pěkně
dařilo udržet útvar ve dvojicích, a tak jsme se mohli i rozhlížet kolem sebe a pozorovat okolí
a proměňující se přírodu.
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Třída Berušek zahájila říjen krásným výletem na zámek Sychrov. Je to moc krásný zámek se
zajímavou zahradou. Cesta tam i zpět proběhla úplně bez problému. Paní průvodkyně byla
milá, výklad přizpůsobila věku dětí.
Sluníčko sice nesvítilo jako v Praze, ale
nepršelo, tak jsme si mohli prohlédnout i
park. Děti byly moc hodné, paní
průvodkyně je chválila.
Pracujeme již s podzimními tématy, proto
děti vyráběly slunečnice, větvičky šípku a
zavařovaly jablíčka. Učily se básničky
Brambora, Švestka, Malý brouček a
Šípkový keř. Písničky – Prší, prší, Cib,
cibulenka atd. Procvičovali jsme jemnou
motoriku, pozornost a úchop pastelek při
vypracovávání pracovních listů. Hrubou
motoriku rozcvičkami a pohybovými
hrami. Po podzimních prázdninách se
těšíme na listopadová témata.

Měsíc říjen jsme započali celodenním výletem na zámek Sychrov. Děti obdivovaly, jak žili rytíři
a princezny.
Díky našemu pobytu v Pralese jsme si mohli lépe užít Michaelskou slavnost, při které děti
objevily dračí hnízdo až na samotném vrcholku skály, což v naší mateřské škole zažít nemohou.
Dětem se tak krásně propojil život rytířů jak na zámku Sychrově, tak při dračí slavnosti. Zároveň
jsme při té příležitosti v duchu hry na království oslavili narozeniny dětí.
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Děkujeme rodičům
za

skvělou

spolupráci

při

seznamování dětí s
různými

druhy

zeleniny.
Neplánovaně
nám

pobyt

se
v

Pralese prodloužil
o

týden,

listopadu

v
se

sejdeme již v naší
MŠ.

S měsícem říjnem jsme vstoupili do podzimní krajiny. Objevovali jsme, co se děje v přírodě na
podzim – na poli i v lese. Pojmenovávali jsme některé stromy – jehličnaté i listnaté, zvířátka,
četli jsme si z knihy „Malovaný svět“ o tom, co vše umí les. Dále jsme poznávali podzimní plody
a co se děje v podzimní zahradě. Třídili jsme, co roste na stromě, na keři, co na záhoně, na poli,
na zahradě, v lese. K prohlubování poznatků jsme využívali i encyklopedie, atlasy, obrázkové
knihy

zvířat,

hub

a přírody. Také kreslíme
loga

aut

a

k

nim

i automobily. Objevovali
jsme postupně i slova
začínající na P, B, M
a určovali jejich polohu
hlásek

ve

Pozorujeme

slově.
změny
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v přírodě, všímáme si objevujících se barev podzimu, na zahradě si z přírodnin stavíme
domečky a zahrádky. S poznáváním ovoce a zeleniny si také připomínáme, které potraviny jsou
pro nás prospěšné.
V úterý 20.10. nás čekalo dobrodružné dopoledne – na zahradě na nás čekal dopis od skřítka
Podzimníčka, který si se svými kamarády pro děti připravil úkoly a na zahradě nám schoval
poklad. Vše dobře dopadlo – úkoly jsme splnili, a nakonec jsme našli i poklad, který jsme si
rozdělili.

V říjnu děti ze Žirafek pokračovaly v nabývání vědomostí a dovedností podle plánu
integrovaného bloku „Hrajeme si od jara do zimy“ s tématem „Sklízíme plody podzimu“.
Seznamovali jsme se s prací na poli a na zahradě, poznávali jsme různé druhy ovoce, zeleniny
a

podzimních

plodů.

Vyprávěli jsme si o lese.
Našli jsme také poklad
skřítka Podzimníčka.
Seznamovali
s tvorbou

jsme

se

z keramické

hlíny, chlupatých drátků a
papíru.
Hráli jsme si s různými
programy
jazykového
logiky,

na

rozvoj
vnímání,

rozumového

rozvoje, matematických představ aj. na interaktivním panelu a naučili jsme se vytisknout své
výkresy a pracovní listy.
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Toto tedy byla činnost jednotlivých tříd v uplynulém měsíci říjnu.
Děkujeme všem rodičům za pochopení současné mimořádné situace, kdy naše mateřská škola
vlivem nákazy COVID-19 pracuje v omezeném režimu. Týká se to především omezených
možností práce s dětmi – zákaz všech divadelních představení, hromadných výukových
programů mimo MŠ a zájmových kroužků.
V neposlední řadě řešíme také problémy s nedostatkem provozních zaměstnanců (jejich
onemocněním). Proto příští týden nebudeme schopni otevřít odloučené pracoviště Prales
a chystáme se spojovat třídy na jednotlivých křídlech.

Na základě podkladů od svých kolegyň zpracovala ředitelka MŠ Lada Leiblová.
Na další vydání našeho měsíčníku se můžete těšit začátkem prosince. Jakékoliv náměty
a připomínky, ale i ohlasy, prosím, zasílejte ředitelce MŠ Ladě Leiblové na email
leiblovalada.msalb@seznam.cz
Lada Leiblová, ředitelka MŠ
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