Dobrý den, milí čtenáři, přinášíme poslední číslo

Vitamínku v roce 2019. Děkujeme vám za spolupráci a

podporu , věříme, že se nám bude dařit i v roce přicházejícím.
Těšíme se na setkávání nejen na stránkách školního
časopisu.

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Ročník: XVIIII.
Školní rok: 2019/2020
Číslo: 2.
Prosinec 2019

Poděkování patří také zaměstnancům naší školy, za svědomitě
vykonanou práci a také všem, kteří s námi po celý rok
spolupracovali.

NÁŠ KALENDÁŘ – PROSINEC 2019

POHÁDKOVÝ DEN

5.12.19 čt - Mikulášská nadílka - COOP

S ADOLFEM DUDKEM

6.12.19 pá - Připravujeme se na Vánoce...
Zdobíme vánoční stromečky
10.12.19 út - Vánočníček Oříšci
11.12.19 st - Vánočníček Jahůdky
12.12.19 čt - Vánočníček Jablíčka
13.12.19 pá - Vybíráme úplatu (školné)
13.12.19 pá - Vánoční koledování - ZUŠ
16.12.19 po - Vánoční nadílka do tříd - překvapení
18.12.19 st - U vánočního stromečku...
Vánoční setkání s dětmi z 1. tříd v MŠ
Vychází vánoční Vitamínek pro všechny.
Od soboty 21.12.2019 do 3.1.2020 bude MŠ uzavřena.
Těšíme se na vás v pondělí 6.1.2020.

Přejeme našim dětem a rodinám krásné Vánoce.

Na leden připravujeme:
Divadelní představení TŘI ČUNÍCI – zdarma
SKUPINY – od 7.1. 2020 každé úterý
MUZIKODRAMA
V únoru bude pěkné setkání s MgA.Hruškou a Jasánkem...

Rádi jsme se opět v naší mateřské škole setkali s ilustrátorem dětských knížek. Jeho vystoupení bylo veselé, poučné, plné
zábavy a vtipu. Na tabuli maloval obrázky z pohádek, které děti s
nadšením doplňovaly. Zaujaly nás známé, avšak zcela nově
podané, kreslené pohádky O Sněhurce, O třech čunících i ta o
Kohoutkovi a slepičce. Od srdce jsme se všichni zasmáli a užili
krásné dopoledne. Setkání proběhlo ve spolupráci s místní
knihovnou pro děti zdarma.
o

Děkujeme a budeme se těšit na další nevšední setkání.
Takových není nikdy dost!

Z NAŠICH DNŮ...
DÝŇOVÁNÍ
Dýňový den nás oslovil výzvou zpracovat podzimní téma.
Vznikaly tak dýně lepené z papíru i skutečné svítící.
Společnou práci vydlabaných dýní jste pak mohli zahlédnout
a těšit se z ní před vchodem do naší MŠ .
Děkujeme za dýně, přinesly hodně radosti a zábavného učení.

VÁNOČNÍ TRADICE
● Vánoční stromeček
● Vánočka
● Pečení cukroví
● Kapr a bramborový salát
● Polibek pod jmelím
● Vánoční koledy, pohádky
●

Půlení jablíček

● Zlaté prasátko
● Lodičky ze skořápek

CO SI PŘEJI POD STROMEČEK ?


Lumíky a svítící panenku, letadýlko, telefon, BMV



Autodráhu a Františka. Aby oživl můj kocourek.



Mercedes osmikolák Benz



Kamion na ovládání

MALÍ POMOCNÍCI...
JEŽÍŠEK V MŠ NADĚLUJE...

MAGIC BOX
Dostáváme velký společný dárek -MagicBox promění jako
mávnutím kouzelného proutku podlahu školky ve strhující
interaktivní svět pro malé předškoláky s pracovní plochou o
velikosti 200 x 125 cm! Mobilní skřínka MagicBox v sobě ukrývá
špičkový interaktivní projektor, malý, ale výkonný počítač s Wifi
a ozvučením.
Jedná se o nenáročné mobilní zařízení bez nutnosti další instalace.
Stačí nám připojit herní sestavu k elektrické zásuvce, zapnout ji a
můžete začít promítat na měkkou projekční podložku cokoli, co
se jinak běžně promítá na plátno či tabuli. Tím, že se projekce
dětem odehrává v jejich nejpřirozenějším herním prostředí, tedy
na zemi, je i dle zkušených učitelek MŠ tou nejvhodnější formou
výuky a her právě pro naše nejmenší! Počítač se pak ovládá
jednoduchými elektronickými pery či z klávesnice.
Pod krásnými vánočními stromečky z lesů Velkých Opatovic
máme nové hračky – stavebnice, panenky... pod našimi
stromečky nechybí knížky pro děti i p. učitelky.

nejen před Vánocemi máme plné ruce práce. Dejme práci a
samostatné stálé úkoly také dětem:-). Mimo pomoci nás také
potěší, když vidíme výsledky svého úsilí – vedení dětí k
samostatnosti...dejme dětem šanci být samostatné...

Co děti zvládnou ve svém věku?
2+
- odnést špinavou plenku do koše
- vrátit hračku do boxu
- vyndat mokré hračky z vany
- dát knížky zpět do knihovničky
- schovat pyžámko pod polštář

4+
- vše výše uvedené
- odnést špinavé prádlo do koše
- ustlat postýlku
- podávat kolíčky na prádlo
- pomáhat prostřít stůl

6+
- vše výše uvedené
- pomáhat naložit myčku nebo pračku
- párovat ponožky, zalévat květiny
- skládat ručníky, utřít stůl

ZPÍVÁME SI S VITAMÍNKEM
Veselé vánoční hody
Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky koledy
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

Pásli ovce Valaši
Pásli ovce Valaši při betlémské salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Anděl se jim ukázal, do betléma jím kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Běžte rychle, pospěšte,
Ježíška tam najdete.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
On tam leží v jesličkách,ovinutý v plenčičkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Z NAŠICH VÁNOČNÍČKŮ...
Předvánoční čas patří v naší škole tradičně společnému
odpolednímu setkání u vánočních stromečků. Co jim předchází ?
Mikuláš.Zdobení stromečků, výzdoba tříd, vchodu, terasy,
příprava básní, koled a vánočních písní, pečení cukroví. Také letos
jsme se v hojném počtu ve svých třídách sešli. S vánočními
písničkami, verši, krájením jablíček i pouštěním lodiček s
ochutnáním cukroví jsme měli možnost prožít krásné společné
předvánoční chvíle. Děkujeme všem, kteří se podíleli byť i svojí
přítomností.

PRO DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY...

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
VAŠE MŠ

