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KAMARÁDSKÝ DEN
V pondělí 15.2. proběhl v naší školce projektový den “Den s kamarády”. Cílem tohoto dne bylo
poukázat na důležitost mezilidských vztahů, navázání sociálních vazeb, získání pocitu
sounáležitosti, rozvoj empatie.
Pro děti byly na celý den připraveny různé aktivity. Hra Kamarád byla určena především pro
nejmenší, kdy si pomocí hry na tělo a říkanky mohly začít vytvářet a prohlubovat svoje
přátelské sítě. Další hry tohoto charakteru Klubíčkové přátelství a Poznej svého kamaráda si
vyzkoušely děti starší, především předškoláci.
Z výtvarných aktivit měly děti k dispozici různé omalovánky, dále si vybarvily a vystřihly
srdíčko, které mohly předat kamarádovi, který je pro ně blízký. Zde se především učily vyjádřit
a pojmenovat svoje city.
Společným úkolem pro všechny třídy bylo dotvořit část srdce, jako symbolu pro sídlo citů. Tyto
části srdce pak společně
spojily, čímž potvrdily svoji
pospolitost.
Závěrem projektového Dne s
kamarády se děti s paní
učitelkami sešly na zahradě
mateřské školy a zazpívaly si
písničku Kdo jsi kamarád, při
které si užily spoustu legrace.
Celý projektový den se završil
v přátelském duchu a splnil
tak účel celého dne. A kdo by
chtěl vědět a vidět více, může
se na sestřih projektu podívat
na FB stránkách mateřské
školy.

DĚKUJEME RODIČŮM, KTEŘÍ DO ŠKOLKY PŘINESLI PAPÍROVÉ
KAPESNÍKY, TOALETNÍ PAPÍRY, UBROUSKY KE STOLOVÁNÍ, A
DOKONCE I VÝTVARNÉ POMŮCKY.
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OKÉNKO
PEJSKOVÉ
Děti z Pejsků si únor užily báječně. V první
řadě to byla pořádná nadílka sněhu a
všechny radovánky s ním spojené.
Vyzkoušely si dělat sněhové bábovky, na
sněhu dělaly i “andělíčky”. Nezapomněly
ani na pořádnou koulovačku. Na řadu přišlo
také koulení sněhových koulí a stavění
sněhuláků. Ale nejvíc legrace si asi užily při
bobování. Někteří sice trochu překonávaly
počáteční strach, ale nakonec to byla velká
zábava pro všechny. Dalším hlavním
tématem byly pohádky. Děti se seznámily s
Večerníčkem a pohádkami, které nám
přináší. Prohlížely si pohádkové knížky,
hrály hry s pohádkovou tematikou,
poznávaly různé druhy loutek nebo hru s
divadélkem a dramatizaci pohádek. V
únoru si děti také užily projektový den, Den s kamarády. Tady děti zjistily, že ve školce jsou
kamarádi, se kterými si nejen hrají, ale kteří dokážou pomoci, rozdělit se o hračku, dovedou se
spolu radovat. Na závěr tohoto dne se všechny děti ze školky sešly na zahradě, kde si spolu
zazpívaly písničku Kdo jsi kamarád. Celý únor byl prostě prima.
KOČIČKY
Únor u Kočiček byl velmi bohatý na aktivity. Na začátku
měsíce si děti zahrály na malé kuchaře a pekaře. Seznámily
se s kuchařským náčiním, pomůckami do kuchyně a naučily
se i pomocí modelíny válet těsto. Společně si vyrobily
kuchařské čepice a výtvarně ztvárnily pečení koláčů. Na
závěr tématu byla vytvořena “Kočičí kuchařka” s recepty co
mají děti rády. V návaznosti na pěkné počasí započaly
kočičky “Zimní hry”. Zaměřily jsme se hlavně na lyžování,
bruslení, hokej, biatlon a curling, ten děti velmi bavil. Díky
netradičním pomůckám vyzkoušely lyžování, běžky a hokej.
Abychom některé sporty dětem přiblížily, zhlédly jsme
ukázky zimních sportů a v návaznosti je pak výtvarně
ztvárnily. Díky počasí nám bylo umožněno i bobování a
koulování na školní zahradě, zároveň se kočičkám poštěstilo
postavit i svého prvního sněhuláka. S postupným odchodem
mrazů jsme si pořídili kytičky “Primule” a staráme se o ně
ve třídě. V půlce měsíce se ve školce pořádal “Den s
kamarády”. Třída si zopakovala pravidla chování, děti obdarovaly své kamarády srdíčkem a zazpívaly
si písničku “Když si kamarád”. Závěrem února se kočičky staly záchranáři - policie, hasiči, lékaři.
Čekala na nás výroba záchranářských vozů a seznámení s nářadím. Z víček od PET lahví si děti
vyzkoušely obrysy ležících postav, kdy porovnávaly velikosti dětí a dospělých. Třída se na chvíli stala
i záchranářskou stanicí, kde si kočičky vyzkoušely zachránit plyšáky z budovy nebo vyprostit z pod
spadaných hraček. Těšíme se, co si pro nás chystá březen.
Pac a pusu Kočičky!
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ZAJÍČKOVÉ
V únoru byl úplně největším
překvapením a radostí sníh!
Zajíci si ho přáli, protože se
věnovali hlavně tématu zimních
sportů.
Mezi
bobováním,
koulováním a hrami se sněhem
se tedy dozvídali zajímavosti o
zimních sportech, olympiádě a
slavných českých sportovcích.
Sporty si i v různých formách
vyzkoušeli. Největší úspěch
měl hokej. Třída se proměnila
v arénu, děti v hokejisty nebo
nadšené diváky. A aby se Zajíci
dozvěděli
co nejvíce
informací o tom, jak to chodí, spojili se s malým hokejistou Leoškem před
Skype. Ten jim ukázal výstroj, vyprávěl o různých zkušenostech a
zážitcích, kterém mu přinesl jeho koníček. QR kód vám ukáže více,
mrkněte na naše video.

MEDVĚDI
Měsíc únor začal u Medvídků
oblíbenými
„logohrátkami s Lenkou“. Po
několika letech nás v Rakovníku
potěšila sněhová nadílka, která
nás inspirovala nejen při
výtvarných
a
pracovních
činnostech, ale poskytla i širokou
nabídku pohybových aktivit. Ve
třídě jsme si vyzkoušeli třeba
slalom na „lyžích“, biatlon,
krasobruslení
v páru
nebo
hokejový zápas. Ani silný mráz
nás nezastavil, a tak jsem se těšili
každý den na naši zahradu, kde
jsme mohli bobovat, stavět
domečky a tunely ze sněhu.
Experimentovali jsem i s malováním na sníh a postavili několik sněhuláků. V polovině února
jsme se zapojili do školního projektového dne „Den s kamarády“. V jeho průběhu jsme využili
při zdobení srdce úplně novou výtvarnou techniku, pomocí pantomimy jsme se
pokoušeli vyjadřovat různé emoce, jako je třeba strach, zlost, ale také radost, spokojenost a
dobrá nálada. A byla u toho skutečně fajn nálada, kterou jsme dovršili společným zpíváním na
zahradě. Vydařila se i masopustní veselice, vyrobili jsme si vlastní masky a společně si
zazpívali. Nyní už se začínáme těšit na jaro, které už se pomalu začíná hlásit.
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ÚKOL NA MĚSÍC BŘEZEN
Brzy přijde jaro a zvířátka se začnou probouzet. Prohlédni si obrázky a ke každému
zvířeti najdi jeho druhou polovinu těla. Správné dvojice spoj čarou.

Jméno:..............................................................................................Třída:.......................
Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 31.3.
Na všechny šikulky čeká malá odměna.

