Albrechtícek
Měsíčník

LEDEN 2022

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.

První měsíc v novém roce jsme začali svátkem Tří králů, kdy byly děti seznámeny s příběhem
a novými pojmy. Velkým zážitkem pro ně bylo i Sférické kino s environmentálním zaměřením
a oslavování karnevalu, kdy děti přišly v krásných maskách. Tento den byl plný soutěží, tance
a veselých her. Se začátkem zimy jsme se věnovali zimním sportům a zvířatům žijících v lese
během zimy. Přitom jsme
děti učili novým písním
a básním, podporovali
jsme

výtvarnou

exploraci, rozvíjeli jsme
jemnou
a

motoriku

předmatematickou

gramotnost.
lednový
začali

Poslední

týden
s

jsme

trénováním

a vysvětlováním pravidel
při procházkách
ve velké skupině.
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Na začátku ledna jsme si vyprávěli o tom, jak jsme oslavovali Vánoce, s kým jsme je prožili,
jaké dárky jsme našli pod stromečkem a v některých případech i o tom, kdo stonal.
Výrobou korun, průvodem, zpěvem koledy a seznámením se s legendou jsme si připomněli
příchod Tří králů a klanění se Ježíškovi. Tím jsme se rozloučili se stromečkem a s vánoční
výzdobou, kterou vystřídala zimní krajina, sněhuláci, rukavice, sportovci na bruslích
a na lyžích. Naučili jsme se hádanky týkající se oblečení, při pohybových hrách a při cvičení
jsme si hráli na rampouchy, na fujavici, umíme taneček o Mrazících, umíme se pohybovat jako
kočky, tančit jako vločky a postavit sněhuláka. Zimní hrátky se sněhem jsme si také užili, byť
pouhé dva dny, ale
připadali jsme si jako
na horách. Navštívilo
nás

divadlo

Jakuba

Rajdla s představením
s pejskem. Dětem se
moc líbilo.
Shlédli jsme filmovou
projekci

o

podmořském světě ve
"Sférickém kině".
V

posledním

týdnu

ledna proběhl karneval. Den šťastný a náročný. Děti soutěžily a předvedly své opravdu krásné
masky. Tančily na disco písničky, fotografovaly se, daly najevo, že se jim líbí být chvíli někým
jiným. V dalších dnech jsme se věnovali pohádkám.
Rodičům patří poděkování za podporu.

Měsíc leden začal ve třídě Berušek oslavou Tří králů – básničky, písničky, dramatizace, výroba
papírových korun. Pokračoval v tematickém celku „paní Zima jede“. Výroba sněhuláků,
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ledních medvědů, tučňáků, vloček, bruslí, ptáčků a krmítek. Samozřejmostí jsou pracovní listy,
pohybové hry, rozcvičky, básničky a písničky. Na návštěvu do MŠ za dětmi přišel cvičený
pejsek Ben – byla to veliká zábava, kouzlení, cvičení a ponaučení, jak se k pejskům chovat.
Velice si děti užily environmentální program „Sférické kino“.
Nejvíc jsme se ale těšili
na karneval. Příprava
dětí

doma

(výběr

masky), výzdoba třídy,
vymýšlení soutěží. Vše
dopadlo dobře a bylo
zakončeno focením.
Neustále

je

potřeba

procvičovat

jemnou

a

hrubou

grafomotoriku
kreslení,

–
stříhání,

rozcvičky apod. Od začátku roku je u dětí vidět velký pokrok.

Měsíc leden začal v naší třídě přípravou na Tříkrálovou slavnost. Děti po návratu z vánočních
prázdnin byly zvědavé, zda se něco změnilo v našem třídním Betlémě. Vyrobili jsme
si královskou korunu a ve sváteční den se šli poklonit Ježíškovi a přinesli mu drobné dárky.
Zazpívali jsme si písničku "My tři králové" a pochutnali si na novoročních perníčcích.
K

lednu

patří

pohádka "O dvanácti
měsíčkách ", kterou
jsme s dětmi nejen
četli, ale i hráli,
zpívali a malovali v
rámci
projektu

třídního
"12
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měsíců". Děti se tak mohly seznámit s koloběhem roku. Příjemným zpestřením bylo pro děti
milé vystoupení s pejskem nebo poučné Sférické kino. Ale ze všeho nejvíce se děti těšily na
masopustní týden a karnevalové přípravy. V den karnevalu přišly v krásných maskách a celý
den se veselily, tančily, dováděly a soutěžily. Prostě si to užily.

Leden začal u Lvíčat povídáním si o tradici Tří králů, četli jsme si příběhy, zpívali písničky
a vyráběli koruny. Další týden naši školku navštívil velice šikovný pejsek se svým páníčkem
a ukázal nám pár triků a kouzel. Vystoupení jsme si moc užili a hodně se při něm nasmáli. Jako
každý měsíc jsme pilně trénovali na přípravu do školy. Opakovali jsme básničky a povídali
si o tom, co všechno budeme do školy potřebovat a jak to v takové školní třídě vlastně vypadá.
Jakmile napadlo trošku sněhu, hned jsme toho využili a dělali „andělíčky“, hráli si a zkoušeli
stavět i sněhuláka. Další krásné překvapení nás čekalo v podobě Sférického kina, které bylo
úžasné a velice zajímavé. Koukali jsme na příběh o korálovém útesu, který nám přiblížil, jak to
vlastně vypadá
hluboko

pod

vodní hladinou,
co

se

tam

všechno nachází
a kdo tam žije.
V

posledním

týdnu jsme se
ovšem

nejvíce

těšili

na

karneval.
Tancovali jsme
a soutěžili, co to šlo. Děti měly opravdu nádherné a povedené masky a odnesly si s sebou domů
i pár drobností na památku.
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S lednovým měsícem jsme vstoupili do nového roku 2022 a tím pro mnohé z nás do posledního
roku, který trávíme v naší mateřské škole. Ve školce jsme přivítali šikovného pejska s jeho
programem a viděli jsme, kolik se toho může i malý pejsek naučit. V dubnu nás čeká zápis
do první třídy a nic nenecháme náhodě. Poctivě se připravujeme na úspěšný vstup do základní
školy. Procvičujeme rozklad slov na slabiky, určujeme počet slabik ve slově, umíme určit hlásku
na začátku a na konci slov. Učíme se poznávat rozdíly a charakterizovat jednotlivá roční období,
pojmenovat dny v týdnu, měsíce, orientovat se v čase… Zaměřujeme se na rozvoj logického
myšlení, prostorovou orientaci (vpravo, vlevo, nahoře, dole, pod, nad, před, za, vedle),
počítáme, učíme se adresu a poznáváme mnoho dalšího. Zajímavé bylo např. téma „Zvířata
a ptáci v zimě“- která
zvířata

jsou

hospodářská,

domácí,
lesní

či

cizokrajná a proč.
Procvičujeme
držení

psacího

nejen

správné
náčiní
při

grafomotorických
pracovních listech, ale i
při kreslení. Je to ještě
trochu dřina, ale určitě to
nacvičíme, tak jako jsme
zvládli např. jíst příborem.
Moc se nám líbilo zimní výtvarné tvoření, obkreslování šablon, vystřihování, lepení, malování
a kreslení zmizíkem. Práce nám šla pěkně od ruky. Do prostoru školky jsme si přinesli zimní
čas, máme zde kluziště s bruslaři nebo kopce plné sněhu.
Díky sférickému kinu jsme se přenesli i do hlubin moře a už víme, že si máme chránit přírodu.
Na konci měsíce jsme si užili karneval se soutěžemi, hrami a tancem. Na památku dostaneme
fotografii a jednou budeme vzpomínat na kamarády ze třídy Žirafek a na mateřskou školu
Albrechtickou.Moc se těšíme na měsíc únor, kdy budeme trávit čas v ekocentru PRALES.
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Tak toto jsou v krátkosti hlavní události naší školky v měsíci lednu.

V únoru nám začne celoroční pobyt dětí 3.-6. třídy v Pralese. Děti se zde budou, jak
se nám již osvědčilo, střídat po měsících. 8. února se stěhuje do Pralesa třída Žirafek.
Všechny potřebné informace jsou vyvěšeny na nástěnce ve třídě Žirafek nebo Vám
je zodpoví učitelky na třídě.

Na základě příspěvků učitelek jednotlivých tříd zpracovala

Lada Leiblová, ředitelka MŠ
leiblovalada.msalb@seznam.cz
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