Březen 2012:

2.MŠ VELKÉ OPATOVICE

Ročník: XI.
Školní rok: 2011/12
Číslo: 3.
Březen 2012

6. 3. út Flétna, skupiny – Jablíčka
7. 3. st Skupiny – Oříšci (dále podle
rozpisu)
7., 8. 3. Logopedie – dle individuálních
plánů
13. 3. út Kloboukový den – den zábavy
14. 3. st Plavání
14. 3. st Veselá středa – Jablíčka, 15 – 17h
15. 3. čt Vybíráme úplatu za březen 2012
20. 3. út Prestige photo, fotografování dětí,
od 8 h – Borůvky
22. 3. čt Táto, mámo, pojď si hrát ...
23. 3. pá Návštěva knihovny – Celé Česko
čte dětem... pokračování
25. 3. ne Začíná letní čas
28. 3. st Plavání
28. 3. st Přejeme svým učitelkám - Den učitelů
31. 3. ne Vystoupení dětí MŠ v kartografickém
centru – 14.00

Duben 2012:

Těšíme se na …
2. 4.po Žluté pondělí
3. 4.út Modré úterý
4. 4. st Červená středa
3. 4.út Divadlo DUHA – sál kina, 10 hod.,
vstupné 35 Kč
5., 6. 4. Velikonoční prázdniny – provoz
u Jahůdek – docházku zjistíme
9. 4. po Velikonoční pondělí
11. 4. st Plavání – předškoláci
11.4. st Hádankové odpoledne
15. 4. ne Vítání jara – začátek ve 14 hod.
16. 4. po ZŠ na návštěvě v MŠ – jaro
s kamarády z prvních tříd
17. 4. út Vybíráme úplatu za duben 2012
18. 4. st Veselá středa u Jahůdek
19. 4. čt Plyšákový den
22. 4. ne Pouť
25. 4. st Plavání
27. 4. pá Druhá preventivní zubní prohlídka .



Velikonoční poklad … hledání

pokladu dle plánů tříd
Vystoupení oblíbené Míši Růžičkové (poprvé v červnu 2012)






Školní výlet – tentokráte do
Sloupsko – Šošůvských jeskyní
Na setkání s oblíbenými Tetinami

Srdečně všechny zveme na
Vítání jara – v neděli 15.4. Začátek
ve 14 hodin v sále kina .

Střípky z naší školičky . . .
Školní knihovna . . .






pořídili jsme nové značky na šatní
skříňky – realizace od září 2012
fotografování tříd je plánováno na
24.5.2012 (foto na tablo zdarma)
březnové číslo Vitamínku také na
www.2msvelkeopatovice.cz



zápis do Mš proběhne ve dnech
9. a 10.5.2012

Stále nabízíme rodičům našich dětí
možnost bezplatné výpůjčky odborné
literatury – zajišťuje p. uč. Kaderková
(Jahůdková třída). Ve výběru pomůže
konzultace s učitelkou na
třídě, vhodnou literaturou lze
napomoci v řešení problémů
a osvětlit problematiku.
Nabídka je v šatnách a také
na webu školy.

Logopedické okénko :
Náš tip na zábavný
víkend pro vaše děti…
3. 3. 2012 v Letovicích a 31. 3. 2012
v Jevíčku vystoupí oblíbený Michal
Nesvadba s pořadem „Michalův salát“.
Obě představení začínají v 10 hodin.



protože v MŠ cítíme silnou
potřebu dětí v rozvoji
komunikačních dovedností,
budeme se také touto oblastí na
třídách systematicky zabývat.

Tak, jak pružně reagujeme :
na vady páteře - nabídkou míčů
k sezení při kreslení...
 na vady plosky nohyzařazením pravidelného denního
cvičení na masážních cestách
(před odpočinkem)
 na nutnost naučit se dostatečně
zavodňovat a čistit organizmus –
pitným režimem (pití vody – náš
cíl)
 na špatné držení psacích potřeb trojhranným programem
( tužky, pastely, násadky...)
 na špatný stav chrupu – prevencí
– čištění a pravidelné
preventivní návštěvy zubního
lékaře
 ke všem oblastem podáme
informace















a tak bychom ve výčtu naší práce
mohli pokračovat …
přidáváme nově
logopedická
cvičení na každé třídě
obracíme se tímto i na rodiny
našich dětí s informacemi z této
oblasti a náměty, které pomohou
v tom, aby se dětem více
dařilo...
vzájemným působením jistě
posuneme děti i ve správné
výslovnosti.
Důležité je mít na mysli, že stále
poskytujeme dětem
MLUVNÍ VZOR – co děti slyší,
to opakují – proto je dobré
používat jasnou a srozumitelnou
řeč, bez zbytečných zdrobnělin.

Rodičům a našim dětem...
Jazyk a řeč jsou funkce, které si slyšící
dítě, žijící v dobrém prostředí, zpravidla
v dostatečné míře osvojí hned v prvních
letech života. Naopak neúplný nebo
nesprávný vývoj jazyka u dítěte mívá
neblahé důsledky pro jeho společenské
zařazení a uplatnění.
Bohatost a rozvinutost jazyka zajišťuje
především rodina. Jazyk a řeč se
lépe
rozvíjejí v prostředí, kde si dospělí najdou dost
času na hry a rozhovory s dítětem.
Uvedeme zde ukázky, které mohou být
námětem pro rodiče, aby pro své dítě sami
domýšleli obdobné hry a přidávali k nim
jednoduchý slovní doprovod.

Paci, paci
Paci, paci, pacičky,
máme nožky, ručičky.
Nohy, aby běhaly,
ruce, aby dělaly.
Paci, paci, pacičky,
máme očka maličký.

Oči, aby koukaly,
a uši poslouchaly.
Paci, paci, pacičky,
máme nosík maličký.
Pusinku na papání,
a nosík na cinkání:
Cililink, cililink.
Povídáme, posloucháme...
Je nezbytné hovořit s dítětem především
o tom, co je schopno vnímat svými smysly –
o osobách a věcech kolem něho a o tom, co
právě dělá a co se děje. Skutečné osoby a věci
mohou postupně zastupovat jejich realistická
zobrazení
v leporelech
a
v dětských
obrázkových knihách.
Existují však písně, říkánky a veršovánky,
kde se soustřeďuje pozornost dítěte na citové
bohatství řečového projevu – na melodii,
rytmus, přízvuk a další kvality.
Všechny veršovánky se mají dětem říkat prostě
a přirozeně, avšak jasně a zřetelně.

Doma
Máme doma tátu,
máme doma mámu táta nám dá boty
a máma kalhoty.
Máme doma dědu,
máme doma bábu;
děda nám dá knihu
a bába koblihu.

Šípek
Šípek šípkový
nám tiše poví.
Šípek šípkatý
má pěkné šaty.

Povídáme s prsty
Výbornou pomůckou pro uvolnění řeči ve
spojení s „hrubou“ motorikou jsou různá
rozpočitadla a různé hry, zejména kolové,
jako „zlatá brána otevřená“, „Zajíček
v své jamce“ a mnoho dalších.
Kočička
Kočička mňouká,
kolem se kouká,
na nás se dívá,
ouškama kývá.
Kočičko, mňoukej,

kolem se koukej,
na nás se dívej,
ouškama kývej.
(Ukazovák a malíček se vztyčí, koneček palce
se spojí s konečky prsteníku
a prostředníku, ruka se otáčí ze strany na
stranu, potom se malíček a ukazovák několikrát
ohnou a narovnají. Opakuje se. Lze vystřídat
ruce.)

Rozpočítadla
Jejich prostřednictvím se rozvíjí vrozené
rytmické schopnosti. Mají však pro děti určité
kouzlo, protože se v nich používají slova, která
znějí jako zaklínací formule
a nejsou tak běžná (např. elce pelce, enyky
apod.).

Enyky, benyky,
nemastný knedlíky,
iky, piky, pumprlíky,
alec, palec, ven,
páton do kamen,
šeston do dveří,
stará kozo, otevři!

Velikonoční rodinné zdobení

Ozdobte spolu velikonoční kraslici
a přineste ji do MŠ od 21.3. ...všechny
práce budou vystaveny na spodní
terase...

Ptáme se … ???
Kdopak sedí v koutě,
pilně souká nitě?
Není to hádě, není to had.
Půdu mi prokypří, vidím ji rád.
Kuku volá v lese,
v cizí hnízda vejce nese.

Hádankový den…
Hádej, hádej, hadači!
−
−
−

Odpovědi na hádanky vhoďte do
11. 4. s označením jména
a příjmení do boxu na terase …

Přejeme krásné jarní hádání...

Trochu voda, trochu zem,
Volá na tě: Nechoď sem!
Běhá to okolo chalupy,
dělá to cupity dupity.
Čtyři rohy, žádné nohy,
chodí to, stojí to.

