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Měsíc květen byl v naší mateřské škole opět nabitý událostmi. Všechny třídy vyjely do pražské
ZOO a na památku na tento školní rok jsme se na zahradě po třídách vyfotografovali. V červnu
se chystáme na další celodenní výlety a oslavu mezinárodního dne dětí na naší školkové
zahradě.

V měsíci květnu jsme se opět vrátili do školky a hned nám bylo veseleji. Medvídek Míša se
přivítal se všemi kamarády a byl rád, že se návrat obešel téměř bez slz.
Společně jsme poznávali
kvetoucí

rostliny

a stromy kolem nás.
Vyrobili jsme květinovou
vílu a říkali jsme si, proč
netrhat mnoho květin.
Učili jsme se nové písně
a básně s jarní tématikou.
Procvičovali

jsme

počítání a dopočítávání
do tří, a to s pomocí
různých

cvičebních

pomůcek. Rovněž jsme
trénovali paměťové vnímání symbolů s podporou známých předmětů, ale i dle zvukových
signálů. A květnové téma jsme uzavřeli pohádkou O Makové panence a motýlu Emanuelovi,
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kterou jsme si zdramatizovali a následně vyrobili. 26.5. nás čekal první společný výlet, a to
do zoologické zahrady, kde jsme navštívili lední medvědy, slony, lachtany, tučňáky, orly a
mnoho dalších zvířat. Děti velmi dobře zvládaly chození, respektovaly klid u zvířat. Všichni
společně jsme si to krásně užili.

Prvních 14 květnových dní jsme se věnovali tématu "Rodina" - kdo ji tvoří, s kým nám je dobře
a jak můžeme doma pomáhat. Maminkám k svátku děti vyrobily překládáním papíru
(pro někoho velký problém) tulipán a snažily se naučit krátkou říkanku. Děti také vytvořily
mamince vzorované letní šaty. Ty nám zatím zdobí třídu, maminkám je předáme, až bude venku
tepleji. Nezapomněli jsme ani na babičky a hráli si "Babička pletla a babička párala".
V kuchyňce děti vařily dobroty, vozily panenky, přebalovaly a jezdily na návštěvy. Tak jsme se
dostali k odpovědi na otázku v písničce "K čemu jsou holky na světě". Samozřejmě,
že o tatíncích se také mluvilo a zpívalo a děti o nich vypravovaly, co všechno umějí. Rozlišovali
jsme, co je větší, co je menší, zahráli si pohádku O holčičce, která se ztratila a O Červené
Karkulce, O kouzelném slůvku pro Adámka, zpívali Mámo, táto, v komoře je myš. Při cvičení
jsme si s písničkou "Pět minut v Africe" zalétali a zahráli na zvířata, pochodovali, skákali
a vytahovali se s
písničkou"

Zítra

/Dneska/ jedem do
ZOO“, hráli si na
rychlík, osobní a
nákladní vlaky.
Poznávali
květiny,

jsme
jak

při

procházkách,

tak

při hře na věneček
ve třídě a věříme,
že

tím

dětem

přispíváme
lepšímu

k

vnímání
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krásy kolem sebe. Při ranním kruhu si formou prstohrátek vštěpujeme dny v týdnu, snažíme se
i o barevné vnímání.
Poslední květnový týden jsme se zabývali cizokrajnými zvířaty – prohlíželi encyklopedie,
zpívali, imitovali zvířata, vyjeli na výlet do pražské ZOO. Děti byly nadšené, největší úspěch
měli lachtani. Ani nám nevadilo, že zrovna lehce pršelo. Na památku si děti domů odnesly
vstupenku a magnetku s obrázkem zvířete. Ve třídě jsme si vyrobili želvičku a ptáčka.
V červnu bychom si rádi přáli slunečné počasí, čeká nás další výlet.

Začal květen a děti se konečně vrátily do školky. Byly natěšené na kamarády, kteří jim moc
scházeli. Sám název měsíce evokuje naše téma – „Když všechno kvete“. Práce začala na
největším úkolu, a to vyrobit dárky pro maminky, které mají svátek druhou květnovou neděli.
Děti byly natěšené a moc se snažily. Vyráběly srdíčka, květináčky, zápichy do květináčků
a portréty maminek.
Učili

jsme

se

básničky

pro

maminky,

jarní

básničky a písničky.
Je

potřeba

procvičit

opět
hrubou

a jemnou motoriku.
Cvičíme

rozcvičky

a hrajeme pohybové
hry.

Vyrábíme

rozkvetlé

stromy,

včelky,

berušky

na listech, motýly, šneky a další krásné výrobky.
Užíváme si také školní zahrady, protože volná neřízená činnost je pro rozvoj hrubé motoriky
velmi důležitá. Poslední týden v květnu jsme vyjeli na celodenní výlet do ZOO, následující
týden se chystáme na zámek Mělník. Čekají nás, doufáme, už jen příjemné věci a také příznivé
počasí.
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Měsíc květen pojala naše třída jako barevný měsíc, kdy každý den má svou barvu. Děti s radostí
dodržovaly danou barvu a snažily se vyladit své oblečení do posledního barevného detailu.
Protože v květnu slaví všechny maminky svátek, tak i děti v naší třídě vyrobily s láskou
maminkám
srdíčko a kytičku.
Vlastně

celý

měsíc se nesl v
duchu
narozeninových
oslav,

protože

díky covidovému
uzavření

školky

nemohly děti slavit zde své narozeniny. A tak jsme je slavili dodatečně.Díky rodičům, kterým
tímto děkujeme za spolupráci a zakoupení "Motýlí zahrádky", jsme započali "Prožitkový
projekt - Motýli" - sledování vývoje motýlů už od housenek přes larvy až po motýly. Máme tak
možnost sledovat nejúžasnější přeměnu v hmyzí říši. Květen byl celý o poznávání zvířat z
celého světa, což jsme završili celodenním výletem do pražské ZOO, kde se dětem moc líbilo.

První polovinu května jsme věnovali tématu rodina, rodiče a svátek maminek. Ze všech lidí
máme nejraději své rodiče. Tatínek je náš vzor, chtěli bychom umět všechno tak jako on, smíme
se ho zeptat úplně na všechno a vždycky nám dokáže poradit. Maminka nám dobře rozumí
a můžeme se jí svěřit se vším, když je nám smutno, vezme nás do náruče a je nám zase dobře.
Druhou neděli v květnu mají naše maminky svátek, proto jsme pro ně vyráběli dáreček a přání
pro potěšení.
Dalším tématem pro nás byla barevná kvetoucí příroda. Pozorovali jsme změny v přírodě
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s přicházejícím jarem. Podporovali jsme vztah k přírodě, ochranu rostlin a stromů. Přiblížili
jsme dětem význam ochrany přírody, důležitost a nezastupitelnost zeleně na naší planetě. Učili
jsme se vnímat i drobné živočichy jako nedílnou součást živé přírody a povídali jsme si o tom,
že planeta Země je společným domovem pro rostliny, zvířata a lidi. Poznávali jsme a určovali
některé druhy drobných živočichů, dozvěděli se, čím jsou užitečné lidem, rostlinám, zemi, ale
i čím jsou nebezpečné. Také jsme se seznámili s některými lučními květinami.
Učíme se vlajky států, kreslíme si je, hrajeme hry s tématikou vlajek – Kimovy hry, pexeso,
domino, Černý Petr, puzzle.
Velkým
zážitkem ke
konci května
byl pro nás
výlet

do
pražské

ZOO. Počasí
se

nakonec

vydařilo a my
jsme

tak

mohli vidět například ledního medvěda, žirafy, slony, klokany, leguány, lva…. Velkou
pozornost si získalo i spící prase domácí, sošky slonů, ale i vrabečci poskakující mezi stoly, kde
jsme svačili. Druhý den děti zážitky z výletu kreslily, a tak si na nástěnce můžeme prohlédnout,
co děti zaujalo.

Předposlední měsíc školního roku a docházky do mateřské školy jsme si moc užili. Měsíc
květen byl ve znamení velkého setkání. Po dlouhé době jsme se sešli jako celá třída a měli si
co vyprávět.
Zápis do školy je již za námi a my se pomalu budeme loučit. První týden jsme vyráběli přáníčko
a dárečky pro maminky. Vyzdobili jsme si šatny jarními květinami a kvetoucími stromy.
Nakreslili jsme si samozřejmě i tatínka. Povídali jsme si hodně o rodině a co pro nás znamená.
Naši třídu nám zdobí rodinné fotografie, pro které jsme vytvořili krásné barevné rámečky.
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Hodně času trávíme na školní zahradě. Pozorujeme proměny jarní přírody, hmyz, stavíme
domečky pro broučky, hrajeme fotbal, jezdíme na koloběžkách a stavíme velké hrady a zámky.
Poslední týden jsme zahradu využili i jako fotoateliér. Na fotografie třídy se moc těšíme.
Téma

cizokrajná

zvířata nás pozvalo
na výlet do ZOO
Praha. Počasí nám
přálo, žádné velké
mraky

nás

nepřekvapily

a

svačina od rodičů
moc

chutnala

Zvířátka

na

J.
nás

čekala a my jsme
měli

možnost

procházet se mezi
nimi. A protože jsme předškoláci, uměli jsme nakreslit i cizokrajná zvířata, která jsme v ZOO
ten den neviděli, ale přesto je již známe, protože si o nich povídáme ve školce. Dnes již
chápeme, která zvířata jsou domácí, která lesní a která cizokrajná a proč. Průběžně jsme si
opakovali pravidla společenského chování a pravidla bezpečnosti např. hrou „Co by se stalo,
kdyby…“ a denně jsme se připravovali na úspěšný vstup do ZŠ.

Přehled aktuálního dění v naší školce Albrechtické podle podkladů svých kolegyň zpracovala
Lada Leiblová, ředitelka MŠ
leiblovalada.msalb@seznam.cz
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Jakékoliv náměty a připomínky, ale i ohlasy, prosím, zasílejte ředitelce MŠ Ladě Leiblové
na email leiblovalada.msalb@seznam.cz
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