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Albrechtícek 
Měsíčník                  Leden 2021 

 

Po Novém roce vám opět přinášíme další vydání Albrechtíčka. Zima je v plném proudu,  

a tak toto vydání bude zaměřeno na zimní témata, která máme ve školním vzdělávacím 

programu: Zimní hry a sporty, Básničky a písničky, Oblečení v zimě a Zvířátka v zimě. 

 

 

 

 

 

 

Nový rok jsme přivítali oslavou Tří 

králů provázanou básněmi a písněmi.  

V následujících dnech napadl sníh a my 

jsme se učili stavět sněhuláka ve 

skupinách, počítat a dopočítávat do 3, 

provádět zpětnou analýzu a hodnotit 

svoji práci/výsledek.  

Aby nám venku nebyla zima, povídali 

jsme si o správném oblečení do sněhu,  

a dokonce jsme si vyrobili vlastní čepici 

a rukavice z papíru. Ke konci měsíce 

jsme se zaměřili na zvířata v zimě a jak 

jim člověk může pomoci. Čeká nás 

výroba krmítek, ptáčků a dramatizace 

dalších zvířat žijících v lese. 
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Leden jsme začali přípravou na příchod Tří králů, vyrobili a vyzdobili si královské koruny, 

seznámili se s legendou, zkoušeli chodit důstojně jako králové a naučili se koledu My tři 

králové. S vánočním stromečkem jsme se rozloučili koledami.  

7. ledna napadl sníh, a 

tak jsme ve třídě 

trénovali s papírovými 

koulemi hod na cíl, hráli 

si pohybové hry Sáně, 

Dva mrazíci, Kočka a 

vločka, Rampouch, 

Padají vločky, To je 

zima, to to zebe, Mráz a 

sluníčko, Na zmrzlé 

sochy. Při ranních hrách 

si děti stavěly z 

molitanových kostek iglú. Na papírech jsme si zkusili závodit biatlon – lyže a střelba 

"sněhovou" koulí. Zvítězily všechny děti. S orffovými nástroji jsme se naučili říkanku Mrzne  

a mrzne.  

V ranním kruhu jsme reagovali na počasí venku. Zkušenost se sněhem nám umožnila vžít se  

do postav v pohádce O dvanácti měsíčkách a do trápení se zimou u Křemílka a Vochomůrky. 

Zabývali jsme se vhodným oblečením na zimu, pomohly nám říkanky Čepice, Pletu chlíveček 

pro 5 oveček, Sněhulák a Jako had se omotá… Naše zimní hraní jsme zviditelnili výtvarnými 

pracemi. Šatnu zdobí sněhuláci, třídu Zimní krajina, čepice a sněžný kopec plný tučňáků. 

Vyzkoušeli jsme si grafomotoriku při práci s tuší, tupáž na sněhových vločkách, pravolevou 

orientaci s umístěním prvků, práci s barvami a solí, s lepidlem, výběr barev, muchláž. Zkrátka 

naše tvoření byla radost. Dokud byl na zahradě sníh, oddávaly se děti lopatování ze svahu, 

stavění sněhuláků nebo aspoň plácání koulí. Po tání sněhu jsme se procházeli okolím a objevili 

první sněženky. Další dny jsme věnovali přípravám na Masopust. 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 
Měsíc leden dopřál dětem sníh, a proto byl využit i školkový kopec. Lopat je dostatek, takže se 

všichni vyjezdili dosyta. Mohli si postavit sněhuláka byla i koulovačka.  

Téma měsíce je Paní Zima jede a letos nám počasí přálo. Ve třídě děti hrály pohybové hry Dva 

mrazíci a Meluzína. Hodně také vyráběly, například sněhuláky, krmítka, vločky a lední 

medvědy.  

Jemnou motoriku si děti procvičily na pracovních listech – Chumelenice, Teplé a studené, 

Dobrou chuť zvířátka, Kruh vlevo, Jak se obleču. Učili jsme se básničky – Rampouch, Zima, 

Sportovec a zpívali zimní 

písničky. 

Při ranním kruhu se děti 

dozvěděly, čím se krmí 

ptáčci v zimě a jak pomáhat 

ostatním zvířátkům  

ve volné přírodě. 

Měsíc leden byl studený, 

ale jinak velice příjemný. 

Už se těšíme na únor, 

protože nás čeká karneval. 

 

 

 

 

Měsíc leden jsme zahájili Tříkrálovou slavností. Děti se moc těšily, protože neustále sledovaly 

pohyb v našem společně vytvořeném Betlémě. Vyrobily si tříkrálové koruny, které pracně 

prošívaly bavlnkou. V tříkrálovém průvodu za zpěvu známé písničky jsme se všichni poklonili 

Ježíškovi a předali mu dary.  

V zimě nezapomínáme ani na zvířátka, o kterých jsme si hodně vyprávěli a ptáčky na zahradě 

pravidelně krmíme a pozorujeme.  

Díky sněhové nadílce jsme si mohli nejen o zimních sportech povídat, ale také si je na zahradě 

vyzkoušet.  
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K měsíci lednu se 

váže jedna z 

nejkrásnějších 

pohádek od Boženy 

Němcové O dvanácti 

měsíčkách, kterou 

společně prožíváme 

a zároveň se učíme 

písničku Dvanáct 

měsíců, kterou 

ztvárňujeme i 

pohybem s barevnými hedvábnými šátky a hudebními nástroji. 

 

 

 

 

V lednu se Lvíčata vrátila z Pralesa do školky, kde na ně čekal vánoční stromeček i s dárky, 

které se rozdávaly ještě v Pralese. V prvním týdnu jsme si užívali dozvuků Vánoc a připomínání 

příjemných zážitků z Pralesa. Začátkem ledna nás prováděli Tři králové a jejich tradice a písně. 

Naučili jsme se nakreslit „tři“ krále pomocí písmene U a tím podpořili grafomotoriku  

a předčtenářskou gramotnost.  

Měli jsme velké 

štěstí a hned  

v prvních dnech 

začalo sněžit, 

čehož jsme každý 

den radostně 

využívali  

na zahradě MŠ. 

Děti jezdily  

na ježdících, 

stavěly sněhuláky, iglú, zimní úkryty pro zvířátka, ale také se každou chvíli koulovaly… sněhu 

jsme si užívali téměř tři týdny. Díky sněhové nadílce jsme si představili všechny možné zimní 

sporty, děti si nejvíce oblíbily jejich předvádění pantomimou. Při téhle hře se vždy velice 
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nasmály. Také jsme si povídali o tom, jak je důležité se teple oblékat v zimně, jaký je rozdíl 

mezi zimním a letním oblečením a proč se musíme do mrazivého počasí teple oblékat, co se 

stane, když nám bude zima? Tím jsme se plynule dostali k tomu, jak pečovat o naše zdraví.  

V tomto období jsme však nemysleli jen na sebe, ale také na zvířátka kolem nás a jak se o ně 

můžeme postarat. Proto děti začaly po cestě na zahradu myslet i na ptáčky a sypaly jim  

do krmítek slunečnicová a jiná semínka, na stromy věšely lojové koule… Nejvíce nás však 

bavilo pozorování ptáčků na zahradě, jak zobají naši nadílku a spokojeně si při tom pozpěvují.  

Intenzivně jsme procvičovali číselnou řadu od 1-6 a s tím spojené i pojmy větší/menší, 

méně/více, první/poslední. Dále jsme kladli důraz na procvičení hlásek D, T, N a předložky. 

Měsíc leden se opravdu vydařil a těšíme se, co nám přinese měsíc únor….  

 

 

 

 

 

Začátkem měsíce jsme si vyprávěli o třech mudrcích (králích), kteří obdarovali Ježíška. 

Povídali jsme si o zimním období, jak ptáci a lesní zvěř přečkají zimu, o zimních sportech. Také 

jsme dělili slova na slabiky, určovali počáteční a konečnou hlásku ve slově, psali a počítali, 

přednášeli básně, zpívali a hráli si. Také už víme, co se z čeho vyrábí. V Pralese jsme prožili 

opravdovou zimu s pořádnou sněhovou nadílkou. 

Celý měsíc jsme měli možnost sledovat chov domácích zvířat – ovce s beranem, slepičky 

s kohoutem, králíky 

v králikárně a kozy 

s kozlem. Nejkrásnějším 

překvapením pro nás bylo 

narození tří kůzlátek. Dostali 

jsme za úkol vymyslet pro 

kůzlátka jména. Návrhů jsme 

měli mnoho, ale nakonec 

zvítězil Jeníček, Alenka a 

Bublinka. Mohli jsme si je 

pohladit a hned druhý den 

jsme sledovali, jak do sebe 

jemně trkají. Byla to legrace.  
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Také jsme zvířata z farmy nakreslili a zaměstnanci ekocentra z našich výkresů udělali venkovní 

výstavu pro veřejnost. Pobyt v Pralese se nám moc hezky vydařil. 

 
 

 

 

 

 

 

Tak toto jsou v krátkosti hlavní události naší školky v měsíci lednu. Nejdůležitější akcí v únoru 

bude karneval s návštěvou fotografa. Těšíme se na přehlídku masek dětí. O jeho průběhu vás 

budeme v příštím vydání podrobněji informovat. 

 
 

 

 

 

 

Podle podkladů svých kolegyň zpracovala Lada Leiblová, ředitelka MŠ 

náměty a připomínky, ale i ohlasy, prosím, zasílejte na email leiblovalada.msalb@seznam.cz 

 


