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Mesícní ohlédnutí

V měsíci dubnu jsme plnili výchovné cíle ŠVP

z integrovaného bloku „Jaro posílá pozdravení“.

Děti se učily vnímat přírodu, která je obklopuje

a rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou.

Prohlubovali jsme vědomosti o zvířatech

a utvářeli si k nim kladný citový vztah.

Prostřednictvím různých činností jsme také

prohlubovali kladný citový vztah k rodině

a k místu svého bydliště. V posledním

dubnovém týdnu jsme aktivity a činnosti

zaměřili na ekologii.
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Jaro a rostliny byly hlavním tématem prvního dubnového týdne. Poznávali
jsme květiny na obrázku a následně je vyhledávali v přírodě při pobytu venku.
V pracovním listu jsme spojovali stejné dvojice kvítků a vybarvili jsme je. Ve výtvarných činnostech
jsme mačkáním barevných papírků procvičili jemnou motoriku a papírové kuličky jsme vlepili
do tvaru kytičky. Zábavnou formou jsme si zacvičili jógu. V dalším týdnu jsme pokračovali v tématu
„Rostliny“. Poznávali jsme květiny na obrázcích, povídali jsme si čím se od sebe liší, proč nerostly
v zimě atd. Názvy květin jsme si vytleskali, naučili se básničku s pohybem „Přišlo jaro do vsi“, zahráli
si hru „Upleteme věneček“.
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Děti si zacvičily s podložkami ve tvaru květin (zopakovaly
si pojmy před, za, nad) a roztřídily podložky podle barev. Ve VV
činnostech děti obtiskly vidličku (tulipán) a dokreslovaly stonky
(nácvik svislé čáry) a listy. Dále jsme se zaměřili na hospodářská a domácí zvířata a jejich mláďata.
Poznávali jsme zvířátka na obrázcích a napodobovali jsme zvuky, které zvířata vydávají.
Ve výtvarných a pracovních činnostech jsme vystř ihl i z tvrdého papíru kočku
a potom ji vybarvili. Naučili jsme se rozpočítadlo „Roste kvítí u potoka“ a v grafomotorice jsme
trénovali šikmý ovál.
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V měsíci dubnu děti z 2. třídy poznávaly domácí zvířata a jejich
mláďata a při skupinové práci vytvářely zvířecí rodiny.
Zajímavostí pro všechny byla ukázka ovčí vlny, plstění, motání
vlny, tvoření vlněných náramků nebo výroba tvarohu z mléka. Při zpěvu písničky „Krávy, krávy“ děti
hlasově i pohybově napodobovaly zvířata a hrály hru „Na ovečky a vlka“. Dalším tématem byly
„Charakteristické znaky ročních období“. Děti poznávaly na obrázcích i v přírodě jarní květiny,
procvičily pojmy: malý, velký, větší, menší…dlouhý, krátký, vysoký, nízký…lehký, těžký, nejtěžší,
stejně těžký. V hudebních činnostech zpívaly písničky „Uvíjíme věneček“, „Jaro letí“ a v pracovních
činnostech skládaly sněženky z papíru, otiskovaly ruce, malovaly temperami nebo skládaly
harmoniku z papíru.
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V dubnu také proběhla . Společně s dětmi3. Schůzka Ekotýmu

koordinátorka G. Chajruševová zopakovala „7 kroků“ a rozbor
Analýzy otázky č. 8: Podílíte se na úklidu okolí školy? Zástupce
starosty p. Rapant všechny informoval o umístění odpadkových košů v okolí školy a paní Zbořilová
zajistila výrobu reklamních bannerů.
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Dětský preventivní program na téma FluoridyZDRAVÝ ÚSMĚV

proběhl v pondělí . V pracovních listech děti pečlivě23. dubna

natřely voskovkou jeden zub na obrázku a pak zamalovaly
všechny ostatní zuby hnědou barvou. Společně pak přišli na to, proč zůstal jeden zoubek
na obrázku čistý. Pan Forejt předal dětem spoustu informací o ochraně proti zubnímu kazu.
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V další lekci plavání dne děti trénovaly: potopení hlavy25. dubna

do vody, znakové nohy na břiše s deskou u hlavy a kraulové nohy
na velké desce ve dvojicích. Spoustu legrace si užily při hrách:
„Kačenka“, „Čáp ztratil čepičku“, „Vodníček“ a „Kolo mlýnský“.

7

Lekce plavání



Mesícní ohlédnutí
duben

V pátek se na zahradě naší MŠ konal .27. dubna Kouzelný rej

Děti měly možnost zasoutěžit si na těchto stanovištích: Kočičí
závody, Hod šiškou do pavučiny, Netopýří kuželky, Slalom
na koštěti, Hod ropuchou na cíl, Strašidelný pytlík, Běh v sedmimílových botách a Skok v pytli.
Po splnění různých úkolů získal každý razítko do kartičky.
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Zvládli jsme i opékání špekáčků a v maskách jsme si užili hezké
dopoledne. K organizaci celé akce přispěli také někteří rodiče
a patří jim za to velké poděkování.
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V posledním dubnovém týdnu se děti z obou tříd pustily
do společného úklidu zahrady. Zvládly pohrabat suché listí
i jehličí, vyplet záhonky a vše uložit do nádob na bioodpad. Děti
se naučily zacházet se zahradním nářadím, spolupracovat a vytvářet si tak pozitivní vztah nejen
k práci, ale také k přírodě. Zahrada je využívána dětmi téměř každý den a tento prostor pro ně
představuje místo her, pohybu a zábavy.
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Děti ze třídy Srdíček vytvořily ke obrázky smutnéDni Země

a veselé zeměkoule, povídaly si o tom, co je odpad a jak vzniká.
Přiřazením předmětů a věcí, které planetě Zemi škodí, vznikla
koláž smutné zeměkoule a dokreslením obrázků zvířat a rostlin, které Zemi prospívají, vznikla koláž
veselé zeměkoule. Tento projekt byl zaměřen na vytváření vztahu k přírodě a získání nových
poznatků o materiálech předmětů, které nás obklopují. Děti se učily, jak třídit a zacházet s odpady,
které nás obklopují a připomněly si, jak je důležité podílet se na ochraně životního prostředí.
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Ve čtvrtek se děti ze třídy Berušek i Srdíček sešly26. dubna

ke společnému zopakování aktivit k ekologické výchově
a Ekokodexu, který je důležitou součástí projektu Ekoškolka
a návodem k ohleduplnému chování k životnímu prostředí. Jedná se o souhrn pravidel, která děti
považují za nejdůležitější a která se snaží dodržovat. Podle grafického listu vytvořeného dětmi
z 2. třídy si společně opakovaly, co jsou to odpady, jaké máme druhy odpadů a kam patří.MŠ
S výtvarným ztvárněním Ekokodexu pomohly dětem paní učitelky a je umístěný na nástěnce
Ekoškolky v budově mateřské školy.
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