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BŘEZEN AŽ ŘÍJEN

Vážení a milí rodiče, babičky, dědečci, sourozenci
a přátelé naší mateřské školy,
vítáme Vás u našeho dalšího čísla časopisu
ŠKOLÁSEK.
V tomto čísle Vás seznámíme s blížícími se
aktivitami a akcemi. Nezapomene také
připomenout, co se událo v minulých měsících.
Zaměříme se na zajímavé články pro rodiče,
zábavné recepty nejen pro rodiče, ale i děti a
logopedickou prevenci.

Co se od března událo?
Velikonoční tvoření s panem řezbářem Hutěčkou a rodiči
Velikonoční tvoření letos proběhlo v duchu dřevěných výrobků.
Pan Hutěčka navštívil naši MŠ a společně s dětmi vyřezávali ze dřeva
zvířátka, postavičky aj. Rodiče měli možnost si zakoupit dřevěné
výrobky, které si děti společně s panem řezbářem vyrobily.
V odpoledních hodinách probíhalo ve vestibulu MŠ společné
velikonoční tvoření různými technikami.

Vystoupení Míši Růžičkové v tělocvičně ZŠ
Základní školu navštívila pro děti známá pěvecká hvězda – Míša
Růžičková. Program byl připravený nejen pro děti ze základní školy,
ale i pro děti z mateřské školy. Nechyběly známé hity ani tanec a
protažení těla. Děti měly možnost vystoupit na pódiu a dostaly také
sladkou odměnu ve formě lízátka.

Cvičené kozy v MŠ
Letos k nám zavítali speciální hosté. Jednalo se o tři cvičené kozy,
které dětem předváděly povedené kousky. Paní chovatelka, která
kozy zároveň i cvičí, se s dětmi podělila o jejich jména, co kozy
nejvíce baví a v čem tkví jejich talent. Děti byly nadšené, každý si
mohl kozu pohladit a s dopomocí dospělé osoby vést kozu na vodítku.

Výlet na živou vodu – Modrá
Výletu na živou vodu se zúčastnila celá MŠ. Prošli jsme si celý areál
Živé vody a archeoskanzen za pomoci pana průvodce Kroči. Pan Kroča
dětem pojmenovával všechny druhy ryb, popsal i jejich zvláštnosti.
Měli jsme také možnost nahlédnout do života suchozemských zvířat,
které jsou v areálu archeoskanzenu chovány.

Den jsme zakončili svačinkou v trávě a odpočinkem.

Zahradní slavnost – slavnostní ukončení
školního roku, pasování předškoláků
Každoročně jsme se rozloučili s předškoláky. Jako slavnostní
rozloučení se konala zahradní slavnost, která byla zahájena proslovem
a přivítáním paní vedoucí MŠ. Každá třída měla připravené krátké
vystoupení (básničky, tanečky, dramatizace aj.). Poté byly
předškolákům rozdány upomínkové dárečky (kniha s věnováním,
sladkosti a tričko s jeho jménem). Po oficiální části jsme se
přesunuli na část volné zábavy, kdy o dobré občerstvení a zábavu
nebylo nouze.

Třída Krtečků a jejich krojované vystoupení
z přehlídky Slováckých mateřinek.

Třída Zajíčků a jejich
vystoupení – pohybová
říkanka.

Třída Myšek – píseň
doplněna tancem a
rytmizací.

Konečné ukončení
pasování - společná
píseň a předávání šerpy
s aktovkami.

Den v kroji
Každoroční DEN V KROJI proběhl opět úspěšně. Děti i zaměstnanci
MŠ měli na sobě kroje již od rána. Děti si tedy mohly vyzkoušet
nejen jaké to je, mít na sobě kroj, ale především se o něm něco
dovědět. Děti se dozvěděly, proč se hody uskutečňují, co všechno to
obnáší, kdo je stárka a stárek aj. Celé toto dopoledne se neslo
v příjemné atmosféře, kterou podtrhla nejen tematická hudba, ale i
hodové jídlo. Ve vestibulu si děti ze všech tříd předvedly krátké
vystoupení.

Co nás čeká v příštích měsících, na jaké akce
se těšíme

LISTOPAD
 7.11. Raneček pohádek – divadlo
 12.11. Vánoční focení v MŠ
 21.11. Muzikoterapie se Zdeňkem Vilímkem
PROSINEC
 3.12. Popletené Vánoce – divadlo
 5.12. Mikulášská nadílka
 10.12. Vánoční ladění – Vánoční akce pro rodiče i
děti v ZŠ – spolupráce ZŠ a MŠ
 13.12. Divadlo Šikulka

LEDEN - BŘEZEN
 8.1. Hrátky s čertem (divadlo Zlín)
 27.1. Pohádka o Sněhurce – divadlo
 Únor – SNĚHULÁCI PRO AFRIKU – tvoření s
rodiči
 13.3. Planetárium v MŠ

Akce se v průběhu roku mohou měnit. O všech
akcích Vás informujeme buď prostřednictvím
emailu, nebo kalendáře akcí visícího ve vestibulu
MŠ. 

Pravidelné aktivity MŠ
K pravidelným aktivitám, které se uskutečňují každý
týden (flétnička, angličtina pro předškoláky a
průběžná logopedická prevence) nám letos přibyl

sportovní kroužek Sporťáček, který je určen pro
předškolní děti. Sporťáček probíhá pravidelně každou
středu na sportovní hale v Hradišti, kde děti vedou
profesionální trenéři. Sportování je děleno do
několika sekcí po 6 týdnech. Jednotlivé sekce se
věnují konkrétnímu sportovnímu se zaměřením - tenis,
bruslení na ledě, fotbal, gymnastika, in-line brusle. Od
března naše předškoláky čeká předplavecký výcvik.

Hra jako důležitá součást v životě předškolního
dítěte
Všechno je hra

Předškolní děti si potřebují hrát. Je to stále ještě jejich hlavní náplň
života. Na rozdíl od batolat už ale o své činnosti více
rozmýšlejí.
Jako hru umějí vzít i všední povinnosti. Využijme
toho pro zapojení do domácích prací či péče o zvíře nebo o zahradu.
Věk mezi třetími a šestými narozeninami je také jediným obdobím
v životě, kdy – v optimálním případě – má dítě na hru dostatek času
a již je pro ni i intelektuálně a citově vybaven.
Ke hrám patří hojnost pohybu, nejlépe ve venkovním
prostředí. Předškolní dítě potřebuje běhat, skákat, zdolávat
překážky, cvičit se v udržování rovnováhy. Škoda, že tolik ubylo
možností, kdy předškolní děti – coby zpomalující „vnucená břemena“
dětských part – v doprovodu starších sourozenců zkoumaly okolí,
šplhaly do kopců, překonávaly potoky, běhaly po lesních cestách.
Tohle z životů předškoláků až na výjimky vymizelo. A tak musíme být
vděčni i za organizovanou pohybovou zábavu s rodiči – plavání,
vyjížďky nejprve na trojkolkách a koloběžkách a později na kolech,
bruslení, lyžování.
Přirozený pohyb posiluje kondici a koordinaci a tím, že dítěti lépe
umožňuje ovládat vlastní tělo,
posiluje sebevědomí a samostatnost. Zároveň předškolní věk ještě
potřebuje chráněnost před přílišnými výkony, takže na tréninky
a soutěžení ve sportovních oddílech má běžné dítě (nechceme-li
z něho vychovat sportovního profesionála) ještě čas.
Co se týká jemné motoriky, dítě je stále šikovnější. Zvládá víc
a víc věcí ze své sebeobsluhy. Avšak i těmto činnostem je vhodné
přiřadit hravý prvek. Dítě se také učí zacházet s tužkou a pastelkami.
Na počátku jsou čáry a kolečka. Postavy zpočátku vypadají jako
„hlavonožci“. Kresbou předškolní děti výstižně postihují i niterné
pocity. Dítě rádo pracuje s (méně ostrým) nožem i nůžkami,
vařečkou, motyčkou a podobně. Zkouší zamknout nebo odemknout
dveře. Potýká se s jednoduššími domácími spotřebiči (vysavač).
Obvykle už je dítě přitahováno telefonem a – bohužel stále ještě
předčasně – i televizí, tabletem nebo počítačem.
Předškolní dítě samozřejmě potřebuje i hračky a na rozdíl od
batolete už se ne tak rádo spokojuje jen s jejich napodobeninami.

Přesto i nadále upřednostňujme hračky co nejjednodušší a vkusné,
které dovolují, aby se uplatňovala i fantazie. Venku se předškolní dítě
snadno zabaví přírodními materiály. K oblíbeným hrám patří stavby
lesních domečků pro skřítky.
Hračky příliš věrně napodobující realitu předškolnímu dítěti dobrou
službu nedělají, stejně jako televize či počítače nebo
tablety s hotovými obrazy. Odborníci se vcelku shodují, že
přibývající poruchy řeči i koncentrace souvisejí s nárůstem času,
který předškoláci tráví u obrazovek. Vůbec nejhorší je, pokud tento
druh zábavy dítěti nikdo nedávkuje. Předškolák obvykle už výborně
umí přístroje obsluhovat – je velký problém, pokud si dítě samo může
televizi či počítač nekontrolovaně pouštět. Předškolákům bychom
televizi ani počítače či jiná média neměli nabízet jako přirozenou
a trvalou součást náplně jejich volného času.
Velmi důležité jsou s přibývajícím věkem i hry na role a takzvané
námětové hry – na mámu a tátu, na doktora, na obchod, na pašeráky
a celníky. Děti při nich úročí a množí své zkušenosti, uplatňují
nápaditost, řečově i sociálně se rozvíjejí, přibližují se vrstevníkům,
od nichž se nejlépe učí přijímat hlediska jiných osob. Také dostávají
příležitost samostatně utvářet prostor – budování různých úkrytů či
bunkrů.
Ještě před nástupem do školy je možno využívat jazykových učebnic
pro předškoláky, jejichž metodika používá i smyslové asociace
a pracuje s obrázky, rytmem nebo i hudbou.
Vhodná je pro předškoláka taková hra, která ho baví, dává mu
čas pobýt sám se sebou či naopak umožňuje učit se a procvičovat
schopnosti být s ostatními, vyhrát nebo prohrát bez přehnaných
reakcí, dělit se, spolupracovat, vytrvat, soustředit se
i improvizovat.
Zdroj: sancedetem.cz

Mami, tati…už jsem předškolák a tohle bych měl
zvládnout SÁM!

Všeobecné informace ohledně řeči dětí

Úkoly nejen pro předškoláky
Pracovní list pro rozvoj grafomotoriky, uvolnění ruky a správné držení
tužky.

Pracovní list pro rozvoj zrakového vnímání

S pracovními listy běžně pracujeme minimálně jednou týdně.
K dispozici jsou volně ke stažení na internetu nebo v pracovních
sešitech. Při práci s pracovními listy se rozvíjí více složek. Nejen
správné držení tužky, ale i zrakové vnímání, logické uvažování,
grafomotorika, fantazie aj. Vyhotovené pracovní listy dětí většinou
visí na nástěnkách u jednotlivých tříd, nebo v šatně. Nebojte se
požádat paní učitelky o radu, nebo doporučení pro vhodné pracovní
listy.

I vaření může být zábava
Motají se vám děti v kuchyni? Tak je zapojte do vaření! Společně můžete
vytvořit řadu jednoduchých, ale velmi zábavných jídel. Děti poté mohou pomoci i
s úklidem po vaření. Zapojíte jej tak do běžných činností a naučíte je základním
návykům. Tyto barevné recepty na vaření s dětmi jsou skvělým způsobem, jak
naučit děti samostatně pracovat v kuchyni. Zároveň jim ukážou, že zdravé
svačiny jsou chutné, zábavné na přípravu a mohou je vařit i děti.
Vaječná omeleta trochu jinak
Co budete potřebovat?







2 vajíčka
Rajče
Okurku
Čerstvé bylinky
Máslo
Pepř

Jak na to? Rozklepněte vajíčka a oddělte žloutky od bílků. Pokud máte starší
děti, nechte je z bílků osmažit na rozpuštěném másle šizenou omeletu.
V lívanečníku zároveň mohou připravit žloutky, respektive oči. Doprostřed nich
patří pepř. Ukrojte kolečko okurky a rozkrojte jej, rozřezejte i další zeleninu.
Bylinky poslouží jako obočí či vousy. Tuhle obličejovou skládačku zvládnou starší
děti i bez vás.

Vaječné myšky
Co budete potřebovat?
 Vajíčka
 Zelenina
 Pepř
Jak na to? Stačí osolit a povařit natvrdo vajíčko. To dejte dětem oloupat. Poté
jej rozřízněte podélně vedví. Nařízněte bílek a vložte do něj tenké kroužky
ředkvičky. Namísto očí použijte pepř, nebo zeleninu. V kreativitě se meze
nekladou, můžete vymyslet cokoliv .

Ovocná raketa
Co budete potřebovat?
 Dřevěné spilky
 Ovoce nebo zelenina
Jak na to? Ovoce nebo zeleninu nakrájíme na libovolné tvary, které nadále
s dětmi opatrně napichujeme na spilku ze dřeva. Děti si tak mohou vytvořit
libovolné zvířátko či věk dle sebe. Doplnit můžeme také o rozinky, brusinky, nebo
jiné sušené ovoce.

Perličky vašich dětí
 Kristýnka: „Paní učitelko, já jsem dostala od Ježíška takové
okousané punčocháče“ (legíny)
 Mariánka: Při tvorbě obrázku z kočiček (jíva) „Teda, ty tam máš
ale těch kočiček nalepených na obrázku. No, maminka kočička
měla asi moc velké bříško a moc malých koťátek, že jich tady
máš tolik.“
 Rozhovor o hřibech mezi Lukáškem a Vojtou:
Lukášek: „To je pravák, bych řekl.“
Vojtíšek: „Pravák? Já nepoznám praváky od leváků.“
 Terezka při svačince: „Víš paní učitelko, mě někdy ze zubů bolí
jablíčko.“
 Paní učitelka: „Děti, půjdeme do lesa nasbírat medvědí česnek.“
Mariánka: „Ten česnek asi zasadili tedy medvědi.“
 Děti měly za úkol nakreslit školku a kamarády. Lukášek nakreslil
jen školku, p. uč. jej poslala zpátky, aby nakreslil i ty nějaké
kamarády. Lukášek na to odpověděl: „No, oni už šli hrát fotbal,“
a mávl rukou. Paní učitelka: „Luky, tobě už se nechce, že?“
Lukášek: „Nechce, namaluju je, až se vrátí z fotbalu.“
 Paní učitelka poslala Davídka do vedlejší třídy pro krepáky se
vzkazem pro p. učitelku: „Prosím, dejte Davídkovi krepáky“. Paní
učitelka říká: „Davídku, zopakuj mi, co řekneš paní učitelce“ A
Davídek zopakuje správně, co je napsáno na vzkazu. Davídek
přichází s krepáky do třídy a p. uč. se ptá: „Davídku, tak jak jsi
to vyřídil paní učitelce?“ Davídek odpovídá: „Paní učitelko, dejte
mi prosím tepláky.“

PROJEKT MOMENT – pomáháme druhýmsběr probíhá vždy poslední pátek v měsíci od 7.00
hodin do 8.00 hodin u kotelny MŠ. Termíny jsou
vždy na kalendáři akcí a na hlavní nástěnce ve
vestibulu.

Rádi bychom Vás odkázali na naše webové stránky, kde můžete
sledovat veškeré akce a informační dění nejen ZŠ ale i MŠ >
www.zsjarosov.cz
Pokud jste uživatelem Facebooku, naše MŠ je zde aktivní pod jménem
„Mateřská škola Jarošov“, budeme rádi, když se stanete
sledovatelem naší stránky, kde pravidelně přibývají fotografie dětí
z různých akcí MŠ.

