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KVÍTEK

BŘEZEN 2022
________________________________________________________
CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU
7.3. Medvědi - Logochvilka s Lenkou
8.3. Pro přihlášené děti – individuální diagnostika s Mgr. Vlčkovou
16.3. Medvědi – návštěva knihovny – vzdělávací program Z pohádky do pohádky

____________________________________________________________________________
Děkujeme za pomoc v době personální krize ve školce.

OKÉNKA TŘÍD
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PEJSKOVÉ

KOČIČKY

ÚNOR byl pro pejsky především ve znamení
Olympiády. Tento svátek sportu jsme si krásně
užili, ale nejdříve jsme se museli seznámit s tím,
co vlastně Olympiáda je. Poznali jsme symboly
– olympijské kruhy a co znamenají, a dokonce
nám ve třídě „hořel“ olympijský oheň, kterým
jsme naši školkovou olympiádu zahájili.
Seznamovali jsme se s různými zimními sporty,
dívali jsme se na jejich ukázky. Některé jsme si
i
vyzkoušeli.
Především
lyžování,
krasobruslení, curling. A protože únor je zimní
měsíc, nezapomněli jsme ani na zvířátka.
Dozvěděli jsme se, jak přečkávají zimu, čím se
v zimě živí a jak jim můžeme pomáhat. A také
jsme pomáhali. Ptáčkům jsme na školní zahradě
sypali do krmítek a ze šišek a semínek jsme
vyrobili dobroty, které jsme rozvěsili na
stromy. To nebylo všechno, vzniklo spoustu
krásných obrázků se zvířátky, na zvířátka jsme
si i hráli a naučili se krásné písničky.

V únoru třída Kočiček byla jako v pohádce. A
to doslova. O pohádkách jsme si povídali,
vyprávěli, četli, a i jsme si některé pohádky
zahráli. Jednou z nich byla ta O Popelce. Děti
dostaly úkol, stejně jako Popelka, přebrat
hrách s čočkou a dokonce pohankou. Naštěstí
máme ve třídě hodně kamarádů, kteří
Popelkám pomohli s přebíráním stejně jako
holoubci z pohádky. A pak mohl začít ples, kde
všichni princové vyzvali naše Popelky k tanci.
Na závěr se princům povedlo nasadit
Popelkám správný střevíček na nožku. Další
pohádkou pro děti byly jarní prázdniny,
protože spousta dětí se podívalo s rodiči třeba
na hory za sněhem. Celý další týden jsme si
hráli na zimní olympijské hry, seznámili jsme
se se zimními sporty a symboly ZOH, závodili
jsme, sledovali jsme olympijské hry přímo z
Pekingu přes obrazovku. Povídali jsme si o
hokeji. Také víme, jaký je rozdíl mezi
rychlobruslením a krasobruslením, víme, na čem jezdí lyžař a snowboardista, a co je to
curling anebo biatlon. Všichni se podíleli na malbě olympijských kruhů, na výtvarném
ztvárnění bruslaře nebo hokejisty na ledu a na vlastní výrobě medaile. Na konci února
jsme se věnovali tématu o našem těle a zdraví, proč je důležité dodržovat zdravý životní
styl, co je pro naše tělo dobré, co špatné.
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ZAJÍCI

V měsíci únoru Zajíčkové pokračovali
tématem zimních sportů, olympijských her a
zimního času. Děti si vyrobily papírové
sněhuláky, sněhové vločky, zahrály si
oblíbenou hru zimní Bingo a zpívaly
písničky o zimní přírodě. Po jarních
prázdninách přišlo na řadu zajímavé téma
„Vesmír“. Děti se seznamovaly se sluneční
soustavou, kterou společně výtvarně
ztvárnily a barevné planety nám zdobily
prostory šatny. Zajíci tento měsíc
experimentovali se zajímavou technikou mlékem, která znázorňovala samohybnou
mléčnou duhu, představující galaxii.
Společně si zahrály zábavné hry jako „Na
legrační planety“ a „Na souhvězdí“ a v rámci
zdravotního cvičení prošly tréninkem pro
kosmonauty. V poslední třetině měsíce se
Zajíčkové věnovali lidskému povolání.
Podrobněji se seznámili s profesemi:
švadlenka, fotograf, zahradník, květinářka,
kadeřnice a kosmetička. A také s prací
letušky, pilota, kuchaře, číšníka, malíře a sochaře. Děti pracovaly na fotografické koláži, tuší a
vodovými barvami ztvárnily vázu s květinami, procvičily si jemnou motoriku při výrobě
papírového oblečení. I přes velmi větrné počasí děti na procházkách pozorovaly první jarní
květiny, jako sněženky, konvalinky a sedmikrásky.

MEDVĚDI

Na začátku února jsme si my, Medvědi
povídali o lidské práci a vymýšleli, čím
bychom chtěli být. Zkoumali jsme, co
potřebujeme umět a jaké pomůcky
k tomu budeme potřebovat. Po jarních
prázdninách jsme se věnovali hlavně
zimní olympiádně v Pekingu. Sledovali
jsme
různé
sportovní
přenosy,
seznamovali se s druhy sportů a
zjišťovali různé informace o olympiádě.
Naučili jsme se také oslavnou píseň, kde
jsme zpívali o naší zlaté Ester Ledecké a
bronzové Martině Sáblíkové. Najdete ji
pod QR kódem. Dále jsme pracovali na
projektu
Money-Money-Money
a
plněním úkolu jsme si
vydělávali peníze. Učili
jsme se jazykolamy,
kreslily obrázky, šli na 5 km procházku a vyráběli papírové rukavice.
Konec měsíce jsme strávili na návštěvě u kamarádů v ostatních třídách. Už
se těšíme zase k nám a taky na jaro!
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ÚKOL NA MĚSÍC BŘEZEN
Prohlédni si všechny obrázky v řádku. Vždy se jeden liší od těch ostatních.
Najdi předmět, který do řady nepatří a škrtni ho. Pokud chceš, tak zbylé
(stejné) obrázky vybarvi :-).

Jméno:.........................................................................................................Třída:....................................................
Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 31.3.2022
Na všechny šikulky čeká malá odměna.

