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CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU ?
2. - 6.2. Jarní prázdniny
9. a 16.3., 23.3. Solná jeskyně Medvědi
13., 20., 27.3. Solná jeskyně Zajíci
10. 3. Medvědi – návštěva dětské knihovny
11.3. Zajíci – návštěva dětské knihovny
18.3. Divadlo ve školce – Haló, Jácíčku (Divadlo Puk ve školce,
hrazeno z Rady rodičů)
24.3. Medvědi – návštěva DDM – hry se stavebnicemi
30.3. Zajíci – projektový den s pejskem Ejtynkou
1.4. Zvířátka kolem nás – vzdělávací program Penthea (hrazeno
z Rady rodičů)

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK
17.3. Jana Kovářová a Pavla Mašková - Učitel mentorem
19.3. Veronika Gerlichová – Začleňování dětí a žáků do kolektivu pomocí
činností a her
10. 3., 17.3, Kateřina Hanychová - PedF UK Školský management
20.3. Dorota Vostrá - ZČU FPE Učitelství pro MŠ
26.3. Kristýna Šestáková - Individualizace ve vzdělávání

Pejskové

OKÉNKO
V únoru se Pejskové věnovali
zdraví a bezpečí. Začali jsme
zdravou stravou a společně
si s dětmi uvařili zeleninovou
polévku.
Potom jsme navázali na
bezpečnost a dopravní
výchovu. Děti si vyzkoušely
role policistů, hasičů a
záchranářů. Zároveň se
seznámily s digitálními
technologiemi, např.
interaktivní tabulí či
tabletem. Na vycházkách
děti pozorovaly chování
řidičů a chodců a snažily se
upozorňovat na nebezpečí.
Nakonec měsíce jsme si
připravili pro děti karneval,
který byl obohacen mnoha
soutěžemi, hrami a
tancováním.

Kočičky
Děti z Kočiček se v únoru
věnovaly lidem, kteří chrání
jejich zdraví a bezpečí.
Povídaly si o náplni práce
pana lékaře, hasiče i
policisty.
Vyzkoušely si naprogramovat
včelku Bee-bot, která jede
tím směrem, který ji určí.
Děti se seznámily s tím, co je
rým a sluchem určovaly
dvojice slov, zda se rýmují.
Na procházkách si všímají
změn v přírodě, sledují práci
popelářů i techniky, počítají
ptačí hnízda, vysvětlují si
dopravní značky, přemýšlejí,
proč vznikají louže, nebo
vlnky na potoce.
Posledním únorovým týden
nás provázelo téma o
lidském těle, kde se děti
věnovaly kostem a orgánům.

Zajíčkové
Zajíci začali během února
pracovat na eTwinningovém
projektu „Halooo!“, kde by se
společně s dětmi z Prahy a
Slovenska měly učit, jak
správně telefonovat.
Prozatím si vyrobili symbol
projektu – velký papírový
telefon. V únoru také
pokračovali v návštěvách
solné jeskyně. Hru se solí a
bábovičkami si moc oblíbili.
Povídali si o zimních
sportech – některé si i bez
sněhu, ve třídě, vyzkoušeli
(hokej, biatlon, lyžování,
krasobruslení, skoky a další).
Také si vyráběli papírové
zimní oblečení. Podívejte se,
jak by jim šály, rukavice a
čepice slušely!

Medvídci

Únor byl u Medvídků plný
zážitků. Měsíc začínali tím, že
experimentovali s vodou,
dozvěděli se, že voda není jen
tekutá, ale najdou ji i v jiných
podobách jako je led a pára.
Několik pokusů si sami
vyzkoušeli. Dešťové mraky si pak
kreslili na interaktivní tabuli. A
protože většina Medvídků půjde
po prázdninách do velké školy,
šli se podívat hned do tří škol v
Rakovníku. Na 1. ZŠ si jejich
kamarádi školáci připravili
program v tělocvičně. Na 2. a 3.
ZŠ se byli podívat za kamarády
přímo do vyučovací hodiny,
takže si vyzkoušeli, jaké to je být
školákem. Jedním z největších
zážitků byla ovšem návštěva
pejska Ejtynky ve školce. Ejtynka
je cvičený pejsek na canisterapie
a Medvídkům předvedla, jak je
šikovná a co všechno umí.

Úkol na měsíc březen
Brzy přijde jaro a žabky začnou vylézat ze zimních úkrytů. Pomoc žabce najít DELŠÍ
cestu k rybníku, ať se stihne rozhlédnout po krajině. Můžeš obrázek i vybarvit.

Jméno:............................................................Třída:.................................
Hotové obrázky nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 31.3.
Na všechny Šikulky čeká malá odměna.

