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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 prosinec prosíme uhradit do 17.1. 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 leden

Projekt „Krmíme ptáčky a zvířátka v lese“

Projekt „Stavíme sněhuláky“

Divadlo ve školce
Informace o akcích

 projekt „Krmíme ptáčky a zvířátka v lese“
 Děti mohou nosit do školky staré, suché pečivo, které budeme nosit do
krmelce a zrníčka pro ptáčky. Ve školce na zahradě máme krmítko a budeme
ptáčky pozorovat a učit se je poznávat.
Děkujeme.

 Termíny některých akcí budou upřesněny (podle počasí). Informace budou na
nástěnce.
Témata na měsíc leden: „Skřítek Zimníček čaruje“
 Co dělají zvířátka v zimě
 Zima a zimní oblečení
 Zimní sporty
 Eskymáci
Co se naučíme v lednu

 orientace v ročním období
 jak pomáhat zvířátkům v zimě
 pozorování zimní přírody

 jak se oblékat, svlékat, rovnat a obracet oblečení, zapínat a rozepínat zip,












knoflíky, cvoky... (vše samostatně)
jak se otužovat (vhodné oblečení, saunování, sprchování studenou vodou,
větrání ..)
druhy zimních sportů
přirozený pohyb v přírodě
nové písničky a básničky se zimní tématikou
překonávat ostych, dokázat přednést báseň či zazpívat píseň
grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti
pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)
pravidelná výuka AJ
hra na flétnu
keramika
grafomotorika (dbát na správný úchop tužky)

Motivace – raketka

Prosíme rodiče, aby opravovali děti 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. Červěně označené již umíme.















Komáři se ženili
Marjánko, Marjánko
Na tom Bošileckym 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
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
Co jsme se naučili v prosinci











tradice v prosinci (Čert, Mikuláš, sv. Barbora, sv. Lucie, Advent)
překonávat strach z pohádkových bytostí
změny v přírodě, první sníh
sváteční výzdoba MŠ a domova
vytvářet krásnou vánoční pohodu a atmosféru
vysvětlit vztahy mezi lidmi (slušné chování, pravidla)
dokázat vyrobit, přijmout a darovat dárek
písničky a básničky s vánoční tématikou
překonávat ostych, dokázat přednést báseň či zazpívat píseň












hra na flétnu, hra na barevné tyčky a zvonky (dle barevných not)
grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti
AJ
zdravotní cvičení (pomůcky)
pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)

pranostiky
podpora zdraví a osobní pohody
otužování
vycházky do přírody
správné smrkání a kýchání (mytí rukou)

Informace

 na vycházky chodíme každý den za každého počasí (pobyt venku má být
alespoň 2 hodiny) – nutnost vhodného oblečení a obuvi na pobyt v přírodě
K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:
Natálka 3.1.
Damiánek 9.1.
Viktorka 12.1.
Karolínka 16.1.
Emmička 25.1.
Perličky:
Anička: „Můžu nabírat děti?“ (vybírat děti)
Anetka: „Jedna holčička mě bojovala“ (bouchala)
Plánované akce na únor:
 Karneval nebo ples
 Projekt „Vědecký den ve školce“
Informace pro rodiče:

 Potvrzení pro zaměstnavatele o platbě za MŠ 2021 obdržíte do 20.1. 2022.
 Uzavření MŠ v době letních prázdnin bude od 11.7. 2022 do 22.8. 2022.
V době uzavření bude provedena oprava a údržba MŠ dle harmonogramu.
Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.
Provoz MŠ od 22.8. 2022.
Do roku 2022 přejeme všem hodně pohody, lásky a zdraví.

Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv MŠ

