Naše milé děti a rodiče,
asi už víte, že do MŠ mohou jen děti, které půjdou po letních prázdninách do školy. I když se
s ostatními dětmi nemůžeme zatím vidět, budeme pro Vás i nadále sepisovat co zrovna
děláme ve školce, abyste mohli procvičovat a tvořit s námi. Týká se vše opět především
předškoláků, kteří mají povinnou školní docházku.

U nás ve školce nemůžeme být všichni kamarádi z Kočičky spolu, některé děti dochází i do
jiných tříd. I když je nám líto, že nemůžeme být se všemi našimi dětmi, snad se i přesto brzy
všichni uvidíme a zvládneme situaci co nejlépe. Moc se na Vás všechny těšíme! 😊

Tématem tohoto týdne je „První jarní setkání“. Jde především o přivítání se s dětmi po
dlouhé době, zjišťování předškolních znalostí, povídání si o jaře jako období, kdy se po zimě
vidíme poprvé, kontrola a doplnění úkolů z pracovních sešitů, zopakování básniček
z distanční výuky (zpěv není povolený) a o novém tvoření a nových hrách. A teď tedy
konkrétně, ať můžete pracovat s námi 😊

 Pracovní sešity – kontrola a doplnění ve všech sešitech po stranu 6.
 PH (pohybová hra) Vrabečci a kočička – vrabečci mají svá hnízda, např. kostku či jinak
vymezený prostor. Jeden je kočička, která je uprostřed kruhu mezi vrabečky. Schoulí
se a spinká. Vrabečci mohou z hnízda – poskokový snožmo oběma nohama najednou
v okolí kočičky. Když se kočička probouzí, zamňouká. Tak upozorní vrabečky, že jde na
lov. Vrabečci utíkají zpět do svého hnízda, kočička se je snaží chytit.
- Není Vás jistě doma tolik jako nás dětí ve školce. Ale i tak si můžete hru
s obměnou zahrát i s Vašimi dětmi, sourozenci 😊
 procvičení průlezu – u Vás doma si můžete udělat překážkovou dráhu (např.
přeskakování knih, obíhání plyšáků, chůze po čáře – švihadlo apod. K procvičení
průlezu můžete využít židle, skrz které děti budou prolézat.
 PH „Na písmenka“ – chůze po prostoru. Vedoucí skupiny řekne písmenko a ostatní se
musí dotknout osoby, které začíná jméno právě na toto písmenko.
- nejdříve si zkuste pojmenovat např. předměty ve vašem okolí (stůl, medvídek
apod. a pokuste se určit, na jakou hlásku začínají.
- u Vás doma můžete hrát s obměnou – „Najdi předmět, který začíná na písmeno
…“ a toho se dítě dotkne. Role si můžete i vyměnit 😊
 Opakování básniček z distanční výuky – jsme zvědaví, jestli si ještě pamatujete 😊
 Zopakování kočičího tanečku

 Tvoření pampelišek do vázičky – ve školce jsme potřebovali vyměnit sněhuláčky za
něco jarního 😊 Zde máte návod:
https://www.youtube.com/watch?v=BYOtxz42M9s

 Origami kočička – vyzkoušíme si skládat papír dle daného postupu – trpělivost,
postupovat dle návodu, zapamatovat si jednotlivé úkony, dokreslení. Návod:
https://www.youtube.com/watch?v=nnGNU-XLs4Y ¨

Přejeme Vám mnoho radosti z tvoření a činností, které si můžete aspoň takto
vyzkoušet i u Vás doma. Moooc se na Vás s paní učitelkou Dankou a dětmi těšíme !!!
😊 Přejeme Vám co nejvíce zdraví a pohody. Jste naše šikovné kočičky, jistě to
všechno zvládnete levou zadní tlapkou 😊 😊 😊
Snad se brzy uvidíme, zatím se mějte krásně !!! 😊

