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Dobrý den, milí rodiče,

nejkratší měsíc v roce utekl jako voda. Únor je plný veselí a ani u nás tomu nebylo jinak. Hlavním tématem
byl Masopust a pohádky. Děti si mohly po shlédnutí krátké pohádky lépe představit, co vlastně je
masopustní karneval. Toto téma je zajímalo a tak jsme si povídali o různých zvycích, které se v tomto
období dříve dodržovaly. Také nás přijelo navštívit divadélko V kufru a zahrálo dětem krásné představení
„O princezně a šaškovi“. Herci byli velmi aktivní a snažili se o interakci, do děje příběhu zapojovali i děti, a
to se jim velice líbilo.

Každý měsíc hodně zpíváme, tancujeme a
hojně využíváme hudební nástroje. S těmi
nejmenšími se snažíme o pochopení, co je hrát
nahlas nebo naopak potichu např. pomocí
dřívek. S těmi většími dětmi se s tetami
snažíme o to, aby pochopily jednoduchý rytmus
a pokusily se ho napodobit. V tomto měsíci se
slaví i svatý Valentýn, a tak jsme rodičům
vyrobili krásná srdíčka, která jistě zdobí vaše
ledničky :-). Jedno z dalších témat, které jsme
otevřeli, bylo zvířátka v lese. Povídali jsme si o
tom, kdo všechno v lese bydlí a také, že každé
zvíře má jinou stopu. Vše jsme si ukázali na
obrázcích a poté pomocí tiskátek děti vytvořili
stopy lišky, divokého prasete, srnky a zajíce.

Shrnutí měsíce

„Druhý měsíc únor krátký, pouští zimu svými vrátky. 
Moje milá, už je čas, jaro přijde mezi nás.“

 

Nechyběl ani karneval, kde jsme se pěkně vyřádili při soutěžích typu: hod na cíl, kdo shodí nejvíce kuželek
nebo při opičí dráze. K masopustnímu tématu jsme vyrobili šašky, kterým děti lepily barevné vlasy a pěkně
si tím potrénovali jemnou motoriku. Naší interaktivní tabuli jsme využili především při tématu – oblečení v
zimě. Děti měly různé úkoly, například vybrat oblečení, které si oblékneme, když jdeme sáňkovat. Nejvíce
je zaujalo pexeso s tématem oblečení. Děti také „navštívila“ víla, které byla zima, a tak ji musely pomoct
vybrat to správné zimní oblečení, aby nenastydla. zkoušeli jsme si výtvarnou techniku se zmizíkem a
inkoustem – děti si nazdobily rukavice. 

Témat je opravdu spoustu a my se Vašim dětem snažíme jednoduchou formou předat mnoho zajímavých
informací a podnětů. K některým tématům se neustále vracíme, abychom je dětem co nejvíce vštěpily do
paměti. Neustále si opakujeme, jak se chováme u jídla, co dělat, když chci hračku, se kterou si hraje zrovna
můj kamarád nebo i to, jak se chováme, když jdeme na hřiště. 

V březnu se budeme věnovat mimo jiné i tématu: Jak se rodí jaro. Ze SmartKids programu náš čeká
literatura. Zmíníme se o knížkách, práci spisovatele nebo pohádkových postavách. 



Únor byl ve znamení nového písmenka "G" a jeho správnou výslovnost s ostatními
hláskami a samohláskami. Protože je to písmenko méně časté, děti měly za úkol
vyjmenovat slova s "G", která je napadnou. Hráli jsme obrázkové pexeso a učily se z
pohádky " O gazele Gábině". Nakonec měsíce si děti vybarvily omalovánku s básničkou
"Gramofon". 

V kroužku angličtina jsme se věnovali nové
slovní zásobě a to doprava - transport. Na
toto téma měly děti připravený pracovní
list. Zmínili jsme frázi " I ride" a děti měly za
úkol doplnit oblíbený dopravní prostředek.
Učení jsme podpořily hrou s kartičkami
nebo jsme si poslechli písničku. 
V závěru měsíce jsme opakovali slovíčka
zvířátka v lese, děti podle zvuku určovaly, o
které zvířátko se jedná. Zvířátka jsme si
také vyhledali v knížce a anglicky si
povídali, co jedí a kde bydlí. Nakonec jsme
shlédli díl Pepa pig na toto téma. 

Odpolední kroužky

LOGOHRÁTKY

ANGLIČTINA HI !



Únor nás přinesl ještě hodně chladné počasí, a proto jsme se potřebovali pořádně
zahřát. Na začátkem měsíce jsme zvolili básničku s pohybem, která dětem pomohla s
protahováním nožiček. S dětmi z pořadu "Hýbánky" jsme si zacvičili sestavu - Sedí
liška pod dubem. Protože nás únorem provázelo téma zvířátka v lese, děti si
vyzkoušeli pozici ježka. Hráli jsme také hru na sochy, kde se děti při přerušení hudby v
této pozici na co nejdéle zastavily. Cvičili jsme i ve dvojicích nebo malovali relaxační
omalovánku. 

V lednu jsme si zazpívali "Běží liška k
táboru", děti si půjčily šátky, které nosily
jako pytle přes rameno. Poté písničku
doprovázely na hudební nástroje. Povídali
jsme si o hudebním stylu Rock n roll a
vyzkoušeli i tancovat v těchto rytmech. 
Děti si zahrály hru na babu s písničkou "
Utíkej, Káčo utíkej", kdy jedno z dětí bylo
kocour a mělo za úkol všechny polapit.
Když písnička přestala hrát, všichni se
musely zastavit. 

Odpolední kroužky

MALÝ MUZIKANT

JOGÍNCI



V únoru slavíme svátek Svatého Valentýna, a i když bychom si lásku měli projevovat
každý den, stejně jsme si ten "valentýnský čas" trochu zpříjemnili :-) Děti si připravily
lahodné vafle, které ozdobily ovocem a šlehačkou. Děti si na sladké svačince daly
opravdu záležet a popustily uzdu kreativitě při zdobení. Každý výtvor byl tedy opravdu
originál. Nakonec si svou sladkou odměnu společně vychutnaly. 

Naším tématem pro únor bylo "O tom, jak
se chovat na ulici". Shlédli jsme naučný
seriál "Mistr E", který nám téma přiblížil.
Povídali jsme i tom, po jaké straně jde
dáma a kde muž. Zmínili jsme se také o
důležitém přecházení přechodu. Děti
společnými silami vytvořily semafor, a
trénovaly, kdy mohou přejit na druhou
stranu, a kdy naopak musí stát. Ve třídě
také měly za úkol rozpoznat jednotlivé
značky, a které přechod znázorňují. 

Ostatní aktivity

VESELÝ KUCHTÍK

ETIKETA


