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Platby v MŠ
Platby budou prováděny vaším příkazem na bankovní účet MŠ dle informace,
kterou vždy na začátku měsíce obdržíte (lísteček, případně SMS či e-mailem).
Platbu za květen prosíme uhradit do 15.6. 2022.
Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 7,00 hodin téhož dne.
Napište důvod nepřítomnosti dítěte
(nemoc, návštěva lékaře, dovolená, výlet ….)
Odhlašování obědů na telefon číslo:
728 781 093 (stačí zaslat SMS)
Plánované akce na červen






1.6. MDD a výukový program ve školce „Poník a zvířátka“
10.6. od 16,30 hodin vystoupení dětí v kostele Sv. Matouše
14.6. výlet – Dubičná u Ústěka („Co dělají včeličky“), cena: cca 250,- Kč
21.6. besídka pro rodiče od 16 hodin na fotbalovém hřišti
od 27.6. do 1.7. 2022 školky v přírodě (Hraniční bouda -Sněžník)

Informace o akcích

1.6. MDD a výukový program ve školce „Poník a zvířátka“
Se zvířátky oslavíme Den dětí a svezeme se na poníkovi.
Z fondu odečteme dětem 70 Kč.

10.6. od 16,30 hodin vystoupení dětí v kostele Sv. Matouše
Děti zazpívají v kostele sv. Matouše v Prackovicích nad Labem. Prosíme rodiče, aby
nám na tuto akci přivedli děti ke kostelu.


14.6. výlet – Dubičná u Úštěka („Co dělají včeličky“), cena: cca 250,- Kč
Děti přijdou do školky a po svačině vyrazíme autobusem na celodenní výlet. Paní
kuchařka nám připraví svačinu, k obědu bude řízek s chlebem a zeleninou.
S sebou:

pohodlné oblečení

pokrývku hlavy

batůžek – pití, sušenka, sladkost


Pokud se vašemu dítěti dělá v dopravních prostředcích nevolno, v 8 hodin podáme
Kinedryl (se souhlasem rodičů).
21.6. besídka pro rodiče od 16 hodin na fotbalovém hřišti
Děti si pro vás nacvičily krásný program (divadlo, zpěv písní, tanečky…),
a těšíme se, až vám ukážeme vše, co jsme se ve školce naučili.
Občerstvení na hřišti zajištěno.


Témata na měsíc červen: „ Skřítek Letníček cestovatelem
 Děti planety Země
 Hrátky a svátky v naší školce
 Cestujeme po naší zemi
 Voda vodička a vodníci v Čechách
Co se naučíme v červnu



















rozmanitosti letního počasí
koloběh vody v přírodě - opakování
živá a neživá příroda u vody - opakování
jak se k vodě a u vody chováme - opakování
bezpečnost u vody - opakování
vodnické pohádky, hry a písničky
rozvoj tvořivosti a fantazie
tolerance k odlišným národnostním skupinám (MDD – svátek dětí na celém
světě)
světadíly, práce s encyklopedií, mapou, orientace v přírodě
turistické značky, turistické mapy, turistické deníky
opakování všeho, co jsme se ve školce za školní rok naučili
opakujeme písničky a básničky
připravujeme se na besídku (loučení s předškoláky)
samostatný projev, překonávání ostychu
grafomotorika – pracovní listy
poslech čteného textu, rozumět danému textu, dokázat reprodukovat text
výuka AJ

Písničky, které chceme v letošním školním roce děti naučit. Seznam je orientační,
není závazný. Červeně označené již umíme.












Komáři se ženili
Na jaře
Vozilo se na jaře
Káča našla ptáče
Měl jsem myšku tanečnici
Běžel tudy zajíček
Tancovala žížala
Pláče vodníček
Káča našla ptáče
Tancovala žížala









































Marjánko, Marjánko
Na tom Bošileckým mostku
Pod naším okýnkem
Měla babka
Okolo Třeboně
Kalamajka mik mik mik
Beskyde
Žežuličko
Pekla vdolky
Cib cib cibulenka
Já husárek malý
Já jsem muzikant
Jede jede poštovský panáček
Když jsem husy pásala
Kdyby byl Bavorov
Kdyby byla Morava jako Slezsko
Když jsem já sloužil
Když jsem byl malučký pacholíček
Koulelo se koulelo
Kdyby byla Morava jako je Vídeň
Maličká su
Muzikanti co děláte
Na tom pražským mostě
Na tý louce zelený
Nemelem nemelem
Nestarej se ženo má
Šel zahradník do zahrady
Šla Nanynka do zelí
Tluče bubeníček
Utíkej Káčo, utíkej
Rybička maličká
Usnul vrabec za komínem
Sněží, sněží
Postavil jsem sněhuláka
Náchodský zámeček
Starý medvěd vzdychá
Čertíku, Bertíku
Mik miku, mik miku
vánoční koledy

Pohybová hra:

 Škatulata batulata, Na kočku a myš, Dáme ruku sem, dáme ruku tam,
Kolo kolo mlýnský, Pásla ovečky, Na ježka, Čap ztratil čepičku, Na sochy, My
tancujem Labadu, Kuba řekl, Hlava, ramena, kolena, Cukr káva, Honzo vstávej, Z
pekla – do pekla, Mám šáteček mám, Na slepičky, Zajíček ve své jamce
Co jsme se naučili v květnu

























dopravní značky
bezpečné chování na silnici, přecházení
poznávat jarní květiny, používat atlas rostlin, pracovat na herbáři
aranžování květin
péče o květiny
sázení rostlin a semínek (záhonek se zeleninou v MŠ)
poznávání rozkvetlých stromů
chování v přírodě (k živé a neživé)
naše republika - Čechy
naše státní symboly
jak funguje rodina, členové rodiny
péče o miminka, komu se rodí miminka
písničky a básničky (pokračujeme s nácvikem na závěrečnou besídku)
poznávat hudební nástroje
poslech různých druhů hudby
samostatný projev, překonávání ostychu
grafomotorika – pracovní listy
poslech čteného textu (pravidelná aktivita)
logopedické chvilky (hrátky s jazýčkem), jazykolamy – zařazovány průběžně
pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)
pravidelná výuka AJ
výuka hry na flétnu, keramika
grafomotorika (dbát na správný úchop tužky)

Informace

 Na vycházky chodíme každý den za každého počasí (pobyt venku má být
alespoň 2 hodiny dobu pobytu upravujeme podle počasí) – nutnost vhodného
oblečení a obuvi na pobyt v přírody.

 Pokračují celoroční projekty „Vycházky s appkou“ a „Příroda kolem nás“

Perličky:
Viky: „Mám ráda hranolky a tátu!“
Paní učitelka: „Tohle jsou pivoňky“ a Honzík--- „Pivoňky? Z toho se dělá pivo“.

Informace pro rodiče:
Ozdravný pobyt: 27.6. - 1.7. 2022
Cena: 2 400,- : platba musí být provedena do 24.6. 2022 na účet:
181920905/0300. Prosím, uveďte jméno dítěte.
Veškeré informace jste obdrželi písemně. Prosíme dodržovat pokyny. Případné
dotazy rádi zodpovíme.
Děkujeme.

MŠ je v době letních prázdnin uzavřena od 11. 7. do 19. 8. 2022
Provoz MŠ zahájen v pondělí 22. 8. 2022

Školné za červenec a srpen: 360,- Kč

Dětem, které o prázdninách nebudou chodit do MŠ, bude počítáno
poloviční školné (červenec, srpen 180,- Kč).
Den ozdravného pobytu (1.7.) se do prázdninové docházky nebude
počítat.

Na závěr mi dovolte poděkovat tatínkům a hasičům za
postavení indiánského stanu na školní zahradě. Dětem
se teepee moc líbí a je využíváno na 100%.
Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv MŠ

