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Jaro jsme letos přivítali tématickými vycházkami po okolí školy. Děti se učily poznávat první jarní
květiny, seznamovaly se s jejich názvy, pozorovaly úpravu kolem domů. V mateřské škole si pak
poznané květiny nakreslily. Při pozorování přírody na jaře si děti všímaly pučících a později
kvetoucích stromů a učily se je pojmenovat. Děti se také seznamovaly s pěstitelskými pracemi,
pozorovaly práci lidí na zahradách, seznamovaly se s názvy
zahradního nářadí a samy si zkusily zasít některé druhy
zeleniny. Navštívili jsme také drobné chovatele, děti
poznávaly drobné domácí zvířectvo, seznamovaly se z názvy
domácích zvířat a jejich mláďat.
Měsíc březen jsme jako každý rok věnovali dětské knize
a pohádkám. Děti si přinesly do školky svou oblíbenou knížku
a uspořádaly si výstavu dětských knih. O své oblíbené knížce
si děti vyprávěly a společně jsme si z nich četli oblíbené pohádky a příběhy. Také jsme s dětmi
navštívili místní knihovnu, kde nám paní knihovnice připomněla, jak se má s knihou zacházet,
ukázala dětem, jaké knihy si mohou v knihovně půjčit. Dětem se návštěva knihovny velmi líbila,
některé knihovnu již znají a chodí tam se svými rodiči.
V mateřské škole také proběhl den s pohádkou, navštívilo nás divadélko s pohádkou O Jasánkovi,
děti si také zahrály improvizovanou pohádku s loutkami a maňásky. Rovněž jsme s dětmi navštívili
divadelní představení divadla Radost v mateřské škole v Babicích, kde děti viděly pohádku O
zlobivém andílkovi. Obě
pohádky se dětem líbily,
návštěvu Babic jsme spojili
s příjemnou procházkou
přes les a Ferdinandskou.
Měsíc duben probíhal
v naší mateřské škole
v duchu
Velikonoc
a
oslavy svátků jara. Děti se
seznamovaly s velikonočními tradicemi a zvyky a
pozorovaly
velikonoční
výzdobu v obchodech a v
obci. Naučily se velikonoční říkanky a koledy,
vyzdobily si
školičku
malovanými vajíčky a jarními motivy, domů si jako velikonoční výzdobu zhotovily papírovou
slepičku. Těsně před velikonočními prázdninami jsme si užili velikonoční pomlázku v mateřské
škole, kde si děti vymrskaly sladkou koledu.
V měsíci dubnu jsme také zahájili plavecký výcvik v Nové Vsi, na který se přihlásila pouze část
dětí. Bazén navštěvujeme každé pondělí, děti se zatím seznamují s vodou a učí se předplaveckým
dovednostem. Nadále probíhal taneční a výtvarný kroužek ve spolupráci s taneční školou Michala
Holého a místním Domem Dětí. Oba zájmové kroužky jsou u dětí velmi oblíbené. Pokračuje i
jazyková školička angličtiny a logopedická náprava dětí s vadami řeči, na kterou mají možnost
docházet i rodiče dětí.

