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Naše výstava medvědů ve školce.
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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 září prosíme uhradit do 15.10. 2021.
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)

POZOR:
Změna přihlášení na webové stránky MŠ:
webové stránky: http://www.msbroucek.cz
změnila se koncovka z .eu na .cz
Plánované akce na říjen

5.10. od 9,30 hodin divadlo ve školce – pohádka „Hledá se Kódl“

19.10. projektový den ve školce „Objevujeme krásy vědy“ (Šablony III.)

Zážitkový den pro přeškoláky (výlet na Větruši) – termín podle počasí)

EVVO – celoroční projekt „Vycházky s apkou“

EVVO – celoroční projekt „Příroda kolem nás“

Výstava plodů ve vestibulu MŠ ( 4.10. - 15.10.)

Vyrobíme dýňové strašidlo (práce rodičů a dětí) – (18.10. - 22.10.)

29.10. MŠ uzavřena (podzimní prázdniny)
Informace o akcích

 Vyrobíme dýňové strašidlo (práce rodičů a dětí)
V týdnu od 18.10. do 22.10. mohou děti a rodiče nosit do školky strašidla z dýní,
které si doma vyrobí.
Vyzdobíme si krásně prostor před školkou. Každé dítě dostane za odměnu dáreček
a všem moc děkujeme za spolupráci.

 Výstava plodů podzimu od 4.10. do 15.10.
Děti a rodiče mohou nosit plody pozimu (jablíčka, hrušky, oříšky, houby, šípky,
kaštany, mech, rostlinky …...naaranžované dle jejich fantazie.
Budeme mít nádherně vyzdobený vestibul a my vám dopředu děkujeme.



Fotogalerie medvídků – projekt pokračuje.

Témata na měsíc říjen: „Skřítek Podzimníček maluje“
 Plody podzimu
 Pouštíme draka
 Podzimní příroda
 Barevné listí
Co se naučíme v říjnu




















druhy stromů a keřů
rozlišovat a pojmenovat ovoce a zeleninu, ochutnávka plodů
zpracování podzimních plodů
zemědělská technika
zdravé a nezdravé potraviny
léčivé rostliny, jejich sběr
plody lesa, jehličnaté a listnaté stromy
jak se chováme v přírodě
co do přírody patří x nepatří
práce s přírodním materiálem, výzdoba MŠ
sběr plodů pro zvířátka
nové říkanky a písničky s podzimní tematikou
grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti
hra na flétnu, keramika, angličtina (opožděně až nyní v říjnu)
pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)
cvičení na správné držení těla
jazykové hrátky na správnou výslovnost
dbát na správné držení tužky, neustále děti opravovat

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

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
 Brambora - říkanka s pohybem
 Stojí stojí bedla
 V černém lese
 Já jsem kos
 Používáme rytmické nástroje, vytleskáváme na části těla
Co jsme se naučili v září
 jména nových kamarádů, značky dětí, pravidla ve školce

 hygienická pravidla ve školce (mytí rukou, smrkání, kýchání a kašlání do









jamky v předloktí)
oblékání, svlékání, otáčení a rovnání oblečení
říkanky a písničky
kde bydlím, moje rodina
dbáme na správný úchop tužky, uvolňovací cvičení
grafomotorika
logo chvilky (dechová a uvolňovací cvičení)
pravidelné cvičení na správné držení těla
vycházky do přírody, otužování dětí

Informace
 zaměřili jsme se na správnou výslovnost a opakování slov
 dětem, které chodí již druhým rokem do MŠ, dáváme příbor
 velké děti se podílejí na přípravě svačin (mazání pomazánek, nalévání pití)
 na vycházky chodíme každý den za každého počasí (pobyt venku má být
alespoň 2 hodiny)
 EVVO - „Vycházky s apkou“ - projekt z loňského roku bude pokračovat i letos
 Založíme fotoherbář s názvem „Příroda kolem nás“. Děti se během roku
budou učit názvy rostlin, naučí se je poznávat.
K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:
Anička 9.10.
Dominik 17.10.
Anežka 29.10.
Perličky:
Předškoláci měli za úkol tvořit zdrobněliny.
A povedlo se jim vymyslet:
Zub – zubíček
Vlasy – vlasičky
Ucho – ušíčko
Vtipné na tom bylo to, že to říkali všichni společně a takhle úžasně.
Dominik se ptá pani učitelky: „A kluci mají mozky?“
P. učitelka: Anežko, už maminka řídí?
Anežka: „….Jooo, už má volant....“
Damián povídá o pouti: „A paní učitelko, byl tam jeden pán a vypadal jako vy.“
Plánované akce na listopad:
 divadlo v MŠ 30.11. od 9,30 hodin (divadlo Štěpánka)





3.11. od 16,00 hodin vítání občánků
Zážitkový den pro předškoláky
28.11. od 16,30 zpívání u vánočního stromu v Prackovicích nad Labem

Vážení rodiče,
adaptační období pro nové dětí proběhlo velmi příjemně a klidně, moc vám
děkujeme za vstřícnost.
„Zážitkový den“ pro předškoláky a ostatní plánované akce jsme museli z důvodu
velké nemocnosti dětí odložit. Postupně je budeme realizovat.
Výuka Aj, flétny a keramiky byla též z důvody velké absence předškoláků odložena.
Pravidelná výuka začne od 4.10.
Děkujeme za účast v projektu „Můj nej...medvídek“.
Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv MŠ

