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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 březen prosíme uhradit do 15.4. 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 duben

4.4. „Ara a kouzelník ve školce“

14.4. - 15.4. „Poklad od zajíčka“

20.4. „Kytičkový den“ ve školce

28.4. divadlo ve školce (Štěpánka zahraje pohádku „Čarodějnice“)
Celodenní výlet na konci školního roku je naplánován na 14.6. 2022
Dubičná: „Výlet za včelkami“
Škola v přírodě – termín: 27.6. - 1.7.2022. Penzion Hraniční bouda – Sněžník. Další
informace budou předány v květnu.
Informace o akcích

4.4. od 9 hodin „Ara a kouzelník ve školce“
Výukový program pro děti o ptactvu a kouzelnické show.

14.4.od 15 hodin – 15.4. do 18 hodin „Poklad od zajíčka“
Pro děti jsme připravili zábavnou soutěž a odměnu od zajíčka. Z fondu vám
odečteme 20,- Kč.

20.4. „Kytičkový den“
Děti mají za úkol donést semínko nebo sazeničku kytičky. Vše zasadíme a vyrobíme
si kytičkovou čelenku.


28.4. od 9,30 hodin - divadlo ve školce (Štěpánka zahraje pohádku
„Čarodějnice“). Děti mohou přijít v kostýmu čarodějnice nebo kouzelníka.

Témata na měsíc duben: „Skřítek Jarníček hledá zvířátka“
 Zvířátka a mláďátka
 Naše Země (ekologie)
 Život na louce
 Rej čarodějnic

Co se naučíme v dubnu

















orientace v ročním období, pozorování jarní přírody
změny v přírodě
živá a neživá příroda kolem nás
péče o rostliny, pozorování vývoje rostliny
proměny přírody na jaře
nové písničky a říkanky o jaru
rozvíjet schopnost spolupráce, slovní zásobu a paměti
dramatizace pohádek – oblíbené u dětí (Koblížek, Červená Karkulka,
Perníková chaloupka, Jak koťátko zapomnělo mňoukat, Neposlušná kůzlátka,
Smolíček Pacholíček, Budulínek, Hrnečku vař ….) – děti pohádky velmi dobře
znají – určitě vám budou pomáhat vyprávět...
rýmování, homonyma, synonyma, vytleskávání slov, počet slabik, co slyšíme
na začátku slova
opakování znalostí velkých dětí – příprava na zápis do ZŠ
samostatný projev, překonávání ostychu
grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti
logopedické chvilky (hrátky s jazýčkem), jazykolamy – zařazovány průběžně
pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)

Motivace – raketka
Prosíme rodiče, aby opravovali dětem držení tužky.
Na obrázku vidíte správné držení tužky.
Ve školce je to takto učíme.
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
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
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

Co jsme se naučili v březnu























ukázat dětem svět kultury a umění
prohloubit zájem o divadlo a literaturu
rozvíjet schopnost spolupráce, slovní zásobu, paměť
překonávání ostychu, samostatný projev
dramatizace pohádek
knihy – autor, ilustrátor, druhy literatury, dětská poezie
rýmování, homonyma, synonyma, vytleskávání slov, počet slabik, co slyšíme
na začátku slova
seznámení s tradicí masopustu – karnevalu
vytvářet veselou a přátelskou atmosféru
IZS (policie, hasiči, záchranáři), telefonní čísla 150, 155, 158
profese dospělých, čím bych chtěl být
podpora duševní pohody, slušné chování ke kamarádům, k dospělým
umět pozdravit, poděkovat, slušně požádat o pomoc
vzbudit zájem o nové a nepoznané (pokusy)
nové písničky a básničky s jarní tématikou
organizace pohybových her pro mladší kamarády (velké děti)
spolupráce ve skupině, dokázat se domluvit na pravidlech
pravidelná výuka AJ
hra na flétnu
grafomotorika (dbát na správný úchop tužky)
TV – zdravotní cvičení zařazováno průběžně

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 apkou“ a „Příroda kolem nás“
Perličky:
Honzík: „Byl jsem v lese a byli tam myslivci. A pejsky nestříleli. Ti jsou jenom na
vodítku.“
Ukazujeme obrázek podbělu a ptáme se: Co je to za kytičku?
Anetka : „Kytička Zvonilka“
Domík odpověděl na otázku jak se vyspal: „Do žluta“ (hihihi)

Na vycházce jsme si ukazovali strom – meruňku.
Děti, vidíte pupeny, z nich budou květy, opylují je včelky a potom na meruňce
vyroste co?? ….. a Anežka vykřikla: „Mandarinky“
Anežka: „Viděla jsem nechutnou vílu, ona jedla zoubky!“
Plánované akce na květen:



19.5. společné focení dětí ze školky
25.5. od 10,30 divadlo ve školce (pohádka Indiánka Janka)

Plánované akce na červen:

1.6. výukový program „Zvířátka na školní zahradě“

10.6. od 16,30 hodin „Zpívání v kostele“ (koncert dětí)

14.6. výlet – Dubičná

21.6. besídka pro rodiče (rozloučení s předškoláky)
Informace pro rodiče:


Zápisy na základní školy v Lovosicích
od 20. 4. – 21.4 2022 od 14,00 – 17,00h.

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které
dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.


Zápis do MŠ Brouček, Prackovice nad Labem: 2.5. - 5.5. 2022

V daném termínu přineste vyplněné formuláře osobně (po telefonické
domluvě) nebo poštou.
 žádost o přijetí (potvrzení od lékaře)
 evidenční list dítěte
 kopii rodného listu dítěte
 cizinci potvrzení o povolení k pobytu
Upozornění pro rodiče:
IT technika je doplňkový pomocník k rozvoji dítěte, ale vždy by to mělo být pod
kontrolou dospělého. Prosím, sledujte, co vaše dítě hraje a sleduje na telefonu či
tabletu.
Některé hry podněcují k násilí a používání vulgárních slov. Bohužel, musíme i toto
řešit již u tak malých dětí, které navštěvují MŠ.
Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv MŠ

