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Měsíc únor rychle utekl a nám se ve školce zase nahromadily zážitky, o které se s vámi rádi
podělíme. Největším zážitkem pro děti byl opět karneval, který si všichni tradičně užili.
V každé třídě proběhla přehlídka masek, hry, soutěže a závěrem velké fotografování. Na tento
den budou mít učitelky i děti hezkou vzpomínku.

V měsíci únoru třída Medvíďat zažila báječný karneval. Mohli jste u nás vidět princezny,
kominíka, čertíka, kuchaře, dráčka, rytíře, Makovou panenku a řadu dalších krásných převleků.
Vše si je možné prohlédnout – děti se totiž vyfotografovaly i s paní učitelkami. Celý tento den
byl plný tance, her a soutěží. Medvíďatům se moc líbil. Další zajímavou akcí byla interaktivní
didaktická přednáška o dentální
hygieně. Do třídy Medvíďat
přišly dvě studentky medicíny,
budoucí dentistky, a dětem
demonstrovaly

na

velkém

modelu zubů, jak je správně
čistit.

Děti

báječně

spolupracovaly a všechny měly
i svůj vlastní kartáček. Téměř
celý měsíc si děti užívaly
na školní zahradě sníh, stavěly
sněhuláky a radovaly se ze zimy. Ve třídě jsme si společně prošli témata masopustu, povolání
a dopravní prostředky, při kterých se děti dozvěděly a naučily spoustu nových zajímavých věcí.
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Měsíc únor pro nás znamenal objevování světa kolem nás. Začali jsme tím, že jsme poznávali
profese ve třídě podle obrázků, na procházkách na ulici (metař, popeláři, elektrikáři, řidiči,
poštovní doručovatelé, stavaři) a v neposlední řadě otázkami, kde pracují naši rodiče. Tak se
děti dozvěděly, že v práci se opravdu pracuje, ale konkrétně, např.... "můj tatínek opravuje
vrtulníky". Hodně nám napomohl i karneval, neboť masky dětí spoustu zaměstnání vyjadřovaly
a děti je pantomimicky přiblížily. Zasoutěžili jsme si, vyfotografovali se, zatančili si, získali
diplom a rodiče dostali pochvalu za
moc pěkné masky. Povídali jsme si
o tom, jaké předměty v domácnosti
potřebují a používají rodiče. Hráli
jsme

hru

„Na

zedníky“,

s

kominíčkem se učili chodit po
schodech, zazpívali, jací „Jsou
mlynáři chlapi". Navštívily nás
budoucí paní zubařky, vyprávěly
pohádku o zoubku zdravém a
nemocném a ukázaly, jak o zoubky pečovat. Měly s sebou pěkné pomůcky, dětem se celá akce
líbila. Při pohádce „O třech medvědech“ jsme řadili prvky podle velikosti, při pohádce
„Hrnečku, vař“ jsme vařili pomocí padáku a zkoušeli svoji obratnost a trpělivost při nošení
vajec na trh. V „Rukavičkové pohádce“ jsme se dozvěděli, jak se starat o svoje oblečení.
Poznávali jsme pojmy ráno, poledne, večer a pomocí říkanky se snažili orientovat ve dnech
týdne. Děti dobře ovládaly znalost a využití dopravních prostředků, zahráli jsme si na vlaky,
na autobus, na auta a na semafor. Využili jsme darovaných dopravních koberečků, hráli
dopravní pexeso, na procházkách poznávali dopravní značky a značky aut. Dokonce jsme měli
možnost zblízka pozorovat technické vybavení vozu na čištění jímek. V posledním týdnu jsme
se zabývali koloběhem vody v přírodě, odkud a kam se voda ubírá, poslechli si pohádku
o štěňátku a sluníčku, udělali pokusy - co plave a co se potopí, zahráli si na kapičky. Domů si
děti donesly masopustní masky, kominíčky, balónkové puzzle, hrneček s kaší. Šatnu nám zdobí
kola a semafory, dopravní prostředky na poli, ve vodě, ve vzduchu a na silnici a první jarní
kytičky – sněženky.
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Berušky díky pestrému počasí zažívaly v měsíci únoru rozmanitou zábavu. Užily si bezva
lopatování, koulení koulí a jiných
zimních her na naší zahradě. Blátivá
zahrada děti také příjemně pobavila
a poměrně teplé dny umožnily i ježdění
na koloběžkách a odstrkovadlech.
Pár mlhavých dní jsme ven nechodili,
o to víc jsme probírali témata
z povolání a dopravy, což tentokrát
ocenili hlavně chlapci, kteří mnohdy
musí přetrpět „holčičí“ zábavu plnou
písniček a tanečků. Vzpomínáme na krásné masky z karnevalu a těšíme se na vydařené
fotografie.

Nový měsíc jsme přivítali masopustním veselím a karnevalem, který si děti velmi užily
a předvedly ostatním své karnevalové masky. Karnevalový den se nesl v duchu her, soutěží
a tance. Celý měsíc únor
byl věnován prožitkovému
projektu „Stvoření světa".
Děti

se

vesmírem,

seznámily
se

s

Sluneční

soustavou a naší planetou
Zemí. Všechny moc bavila
hra „Velký třesk", rády se
pohybovaly jako planety a
společně

putovaly

vesmírem. Přitom jsme si
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četli knížku o planetách – „Pohádky z vesmíru". V rámci „Stvoření světa" jsme pracovali
s keramickou hlínou a vytvářeli sopky a planety. Postupně jsme se přenesli do období dinosaurů,
kterou nám přiblížila četba knížky O Brontosaurovic rodině. Pravěk jsme prožívali spolu s lovci
mamutů, jak přežít v divoké přírodě, jak rozdělat oheň, jak si postavit obydlí. Děti se naučily
pochopit, jak pravěcí lidé osídlovali naši planetu Zemi.

Začátkem února proběhl v mateřské škole karneval. Děti přišly v krásných převlecích, které
jsme si představili, a pak nás čekalo dopoledne plné her a soutěží a také diskotéky. Na závěr
proběhlo fotografování a děti tak budou mít na karnevalový den pěknou vzpomínku. Celý den
jsme si náramně užili. V tomto měsíci jsme se seznámili s pohádkou „Vlk a kůzlátka úplně
jinak“, kterou nacvičujeme k dramatizaci. Také jsme ji využili k seznámení se s některými
povoláními jako je např. kovář, instalatér, kadeřník, zdravotní sestra, uklízečka, myslivec. Děti
se také seznámily s povoláním pekaře a z vizovického těsta si vytvarovaly housky, preclíky,
rohlíky i vánočku. V tomto měsíci jsme se také věnovali povídání o bezpečném chování při
silničním provozu. Nakreslili jsme si své vysněné dopravní prostředky a seznamovali se
s dopravními značkami. Posledním tématem pro měsíc únor je voda, řeky a moře. Věnovali
jsme se ekologickému přístupu v přírodě v souvislosti s vodními plochami, k vodě jako
užitkové. Zajímali nás
i různá skupenství vody
a

koloběh

vody.

Povídali jsme si
o životě ve vodě, toto
téma nám otevřel text
„Proč někdo umí žít pod
vodou“
„Malovaný

z

knihy
svět“.

Seznámili jsme se s některými rybami žijícími v našich řekách či rybnících a děti je kreslily
podle encyklopedie. Začátkem února jsme si také užili zimní radovánky na zahradě. Děti
stavěly sněhuláky, válely velké sněhové koule a samozřejmě nejvíce využívaly školkový kopec
k lopatování.
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Děti ze Žirafek i v únoru objevovaly svět kolem nás a poznaly mnoho nového a zajímavého.
První týden jsme si povídali o zaměstnání rodičů a děti si představovaly a nakreslily své budoucí
povolání. Tento měsíc jsme si opět vyzkoušeli distanční výuku. Karanténa nás zastihla
v druhém týdnu a děti měly za
úkol popovídat si o tom, co
rodiče dělají v práci a jaké
povolání mají. Odpovědi, že
vydělávají penízky necháme již
pro mladší třídy J Zimní měsíc
nám přinesl sníh a děti tak mohly
využít
k zimním

kopec

na

hrátkám.

zahradě
Je

to

příjemná změna. Během měsíce
jsme se naučili některé dopravní
značky, povídali jsme si o dopravě a dokážeme již vyjmenovat dopravní prostředky.
Samozřejmě umíme vytleskat počet slabik v těchto slovech a poznáme, jaké písmenko je
na začátku každého slova. Vyrobili jsme si i vlastní letadlo s vlastnoruční grafickou úpravou.
Také jsme již počítali, přidávali, ubírali, určovali jsme, čeho je hodně, víc a nejvíc a čeho je
málo, méně a nejméně. Umíme také číslovky základní i řadové. Poslední týden jsme probírali
řeky a moře. K poznávání máme možnost využívat interaktivní panel. Víme, jaká řeka protéká
hlavním městem a umíme tančit se šátky na Smetanovu Vltavu. Udělali jsme si pokus s vodou
a známe koloběh vody. Víme, kam se ztrácí sníh. Rozlišujeme život v moři, našich řekách
a rybnících. 24. 2. jsme měli ve třídě studentky UK, které nám povídaly a ukazovaly, jak se
správně starat o naše zuby, které postupně předáváme Zoubkové víle J A teď se už těšíme
na jaro.
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Toto jsou tedy v krátkosti hlavní události naší mateřské školy v uplynulém měsíci.
Dle nařízení vlády je naše mateřská škola od pondělí 1. 3. 2021 přibližně na tři týdny uzavřena.
Veškeré další aktuální informace vám budou zasílány emailem a zveřejňovány na našich
webových stránkách.

Platby školkovného za dobu uzavření mateřské školy budou všem rodičům vráceny s přeplatky
stravného v srpnu.

Rodičům předškolních dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, budou průběžně
zasílány materiály k distanční výuce.

Přejeme všem pevné zdraví při zvládání této nelehké epidemiologické situace.

Lada Leiblová, ředitelka MŠ

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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