Albrechtícek
Měsíčník

Listopad 2020

Je za námi měsíc listopad a s ním nové vydání Albrechtíčka plné zajímavostí.
Koncem listopadu již tradičně naši předškoláci ozdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami
vánoční strom v budově MČ Kbely. Děti se těší, že jejich výrobky potěší lidi, kteří půjdou
na MÚ či do knihovny, a tak jim zpříjemní vánoční čas.
.

V měsíci listopadu se třída Medvíďat tematicky věnovala změnám podzimního počasí. Formou
her, říkanek, písniček a interaktivních příběhů si děti vyzkoušely, co umí vítr a déšť.
Také se učily poznávat barvy podzimu a použít je k výtvarným činnostem – výzdoba listů,
výroba dráčků a hře
s nimi.
Poslední týdny patřily
tématu zdraví, kde se
Medvíďátka učila, co je
zdravé a nezdravé jíst,
co dělat, když někdo
stůně, jak to chodí
u paní doktorky a jak
se starat o zoubky, aby
byly zdravé. Děti se
také učily pojmenovat části těla.
Když to alespoň trošku umožnilo počasí, pozorovala třída Medvíďat barevný podzim na školní
zahradě, kde se dětem moc líbí.
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Ve všech aktivitách děti doprovází jejich třídní kamarád medvěd Míša, kterého mají moc rády
a je nedílnou součástí naší třídy.

Zahrada plná spadaného zlatého listí nalákala všechny děti k hrabání, nakládání, navážení
hromad, skákání a opětovnému rozházení pro další hrátky. Snad každý si vyzkoušel, jak se
zachází s novými hrabičkami a pohrál s novými míči, které školka zakoupila.
Oslavili jsme svátek sv. Martina vyprávěním a zinscenováním legendy, děti si vytvořily obrázek
bílého koně a podkoviček. Učili jsme se písničku „To je zlaté posvícení", děti si ji samy mohly
vydrnkat na lyře ve třídě Včeliček.
Hráli jsme si na vítr, co
umí on a déšť, použili
přitom šátky, listy, padák,
říkanky

„Ťuká,

ťuká

deštík", „Honily se šedé
mraky“, zahráli scénku
„Vítr", děti se vystřídaly
v rolích. Seznámili jsme
se s písní „Kde vítr bydlí".
Pomocí
rozfoukáním

větru

–
tuše

a tupáží nám vznikly
krásné obrázky podzimních stromů.
Začali jsme se věnovat přípravě blížících se svátků, a to příchodu Barborky a Mikuláše. Děti se
samy málem v čertíky proměňovaly při práci s černou a červenou temperou, kdy barva ulpívala
i na nich. Ještě se naučíme básničky k Mikuláši, abychom si zasloužili dárečky.
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Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad…, Padá listí zlaté rudé…, Draci se s mraky…, Vítr
Škudibítr – tak tyto básničky a písničky nás provázely našimi podzimními hrami, rytmizacemi,
tanečkem, pohybovými improvizacemi.
Prohlédli jsme si listy, jejich barvy, tvary, přiřazovali jsme listy břízy, lípy, dubu a javoru.
Pověděli jsme si, proč listy opadávají a proč ztrácí zelenou barvu. Hráli jsme si na sílu větru,
který

umí

listy

rozfoukat. Co všechno
vítr

umí,

jsme

si

pověděli u hry Bingo,
kde

děti

zakrývaly

vyřčené obrázky víčky.
Dále

se

děti

učily

obtahovat šablonu listu
a roztahovat modelínu
do patřičného tvaru.
Na zahradě děti řádí
v kupách

listí,

zahrabávají se do listí, projíždějí listím na klouzačce, hází listí nad sebe, po kamarádech, občas
si půjčí hrabičky a pokouší se chvilku hrabat, ale hold „práce kvapná, málo platná“. Radosti
s listím vystřídají radosti ze sněhu, který přivane vítr Severák. Čeká nás těšení na Mikuláše
a plno krásného v tajemném měsíci prosinci.
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Měsíc listopad, plný barevného listí, nám přinesl hodně oslav narozenin našich dětí, které
slavíme vždy v královském duchu.
Ale nejdůležitější pro nás všechny byla Martinská slavnost. Děti se seznámily s legendou
o svatém Martinovi. Hrály si loutkové divadlo o svatém Martinovi, zpívaly písničky s pohybem,
vystřihovaly
bílého koníčka a
bratrsky

se

rozdělily

s

kamarádem

o

perníček
vzoru

po
svatého

Martina.
Ke konci měsíce
jsme

vyráběli

lucerničky, které
budeme potřebovat na naši adventní slavnost.

V listopadu jsme se věnovali tématu „Lidské tělo“ a „Zdraví“, a tak nás zajímaly otázky: jaké
funkce má naše tělo?, co se podílí na našem pohybu?, proč někdy máme na něco chuť, proč
pociťujeme hlad nebo žízeň?, co je to myšlení?, proč spíme?, co je to bolest?, co je to nemoc?,
co je zdraví?, co je prospěšné pro naše tělo?….lidské tělo je dokonalý živý stroj, musíme o něj
pečovat a chránit, aby bylo zdravé a nezlobilo nás. Nemoci a úrazy nás mohou pořádně
potrápit. Prohlíželi jsme si i encyklopedie o lidském těle, složili jsme si kostru a zkoumali
jednotlivé části jednoduchého modelu lidského těla. Dalším tématem tohoto měsíce bylo téma
„Z pohádky do pohádky“ – čekaly nás dny plné zamyšlení nad některými pohádkami
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a pohádkovými postavami. Některé situace z pohádek jsme přenášeli či hledali v každodenním
životě lidí. Povídali jsme si o tom, kde se můžeme setkat s pohádkovým příběhem, které
postavy se v pohádkách vyskytují, které pohádky se nám líbí.
18. listopadu jsme se sešli na odloučeném pracovišti – v Pralese. Na nové prostory jsme si hned
zvykli, v Pralese se nám moc líbí. Chodíme se dívat na zdejší chovaná zvířátka – nutrie, kozy,
ovce, králíky, slepice a sovu pálenou. U ohrádek jsme si četli veršovaný příběh o koníkovi,
kterého lidé krmili vším možným, až musel do nemocnice, protože ho bolelo bříško,
ale nakonec se uzdravil. Na zdejší zahradě si hrajeme s přírodninami – stavíme různé domečky
a zahrádky. Vyrážíme i za vrátka Pralesa do kbelského parku, kde jsme obdivovali zahradní
instalaci

brouků

a vývojových stádií
motýla.

Pobyt

v Pralese se nám
prodlouží do 18.12.
a jsme tomu moc rádi
:-).
Také se blíží vánoční
čas, a tak jsme se pustili do tvoření vánočního dárku pro rodiče a také jsme tvořili ozdoby
na vánoční stromek pro radnici – vločky.

Měsíc listopad nám přinesl první distanční výuku. Paní učitelky rozeslaly rodičům dopis
pro děti, ve kterém byly připravené úkoly. Jak víme od dětí, dopis byl doručen

Děkujeme

moc rodičům za spolupráci. V tomto zvláštním období jsme nepodcenili péči o naše zdraví
a probírali jsme kromě jiného i téma „Moje tělo a zdraví“. Dozvěděli jsme se, jak o sebe a své
blízké pečovat. Víme, že důležité vitamíny máme v jídle, jak si čistit dobře zoubky
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a že potřebujeme pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu. Tyto informace jsme využili v dalším
týdnu, kdy jsme probírali téma „Když můj kamarád stůně“.
Zdramatizovali jsme básničku Polámal se mraveneček a polámané mravenečky jsme ošetřili.
Při pobytu na zahradě vnímáme, co umí vítr a déšť, sledujeme změnu přírody a účastníme se
podzimního úklidu zahrady shrabáváním listí.
Interaktivní panel s programem „Barevné kamínky“ nám zábavnou formou pomůže plnit různé
pracovní úkoly.
Moc se těšíme na měsíc prosinec. Začátek měsíce bude trochu ve strachu, protože přijde Čert
a Mikuláš. Ale děti
spoléhají

na

kouzelný oříšek od
Barborky, který je
určitě ochrání. Na
vánoční

čas

všichni
těšíme.

se
moc

Děti

již

nakreslily svá přání
Ježíškovi.

Tajně

doufají,

že

vysněné

dárečky

přinese. Ve třídě
postupně
připravujeme
adventní výzdobu. Nástěnku nám zdobí vánoční strom z papírových řetězů, které děti samy
vyrobily. Dále vytváříme různé ozdobičky z papíru, kterými jsme ozdobili vánoční strom na
úřadě. Postupně dokončujeme překvapení pro rodiče, a věříme, že se jim bude líbit. Moc všem
přejeme v tomto čase poklidné adventní období, a hlavně pevné zdraví.
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Celá naše školka začíná i v letošním náročném roce žít vánoční atmosférou. Děti se těší
na příchod Mikuláše, anděla a čerta, nejvíce však na vánoční den ve čtvrtek 17. prosince,
kdy přijde Ježíšek s vánoční nadílkou a paní kuchařky nám k obědu připraví vánoční oběd.
Všem přejeme krásné a pohodové vánoční svátky!

Podle podkladů svých kolegyň zpracovala Lada Leiblová, ředitelka MŠ
náměty a připomínky, ale i ohlasy, prosím, zasílejte na email leiblovalada.msalb@seznam.cz
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