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2. MŠ Velké Opatovice – Vitamínek, prosinec 2020

Od začátku školního roku čas kvapem poskočil a máme tu
poslední vydání časopisu Vitamínek v tomto kalendářním roce.
V tomto měsíci nás všechny čeká předvánoční shon v podobě

úklidu a pečení cukroví. Vánoce by měly být především svátky
klidu a pohody,  a tu  si můžete vychutnat i s Vitamínkem  

Za všechny zaměstnance 2. MŠ bychom vám

všem chtěli popřát především klidné prožití

vánočních svátků, dětem pěkné dárky pod

stromečkem,  hodně zdraví a pohody v novém

roce .

Vaše MŠ
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NÁŠ  KALENDÁŘ – PROSINEC 2020

   1.12.20 - Mikulášský týden

4.12.20 - Připravujeme se na Vánoce...

    Zdobíme vánoční stromečky

9.12.20 - Chystáme vánoční překvapení

10.12.20 čt Vybíráme úplatu (školné)

15.12.20 - U vánočního stromečku...vánoční nadílka do tříd

22.12.20 - Divadelní pohádka

Od středy 23.12.2020 do 3.1.2021 bude MŠ uzavřena.

Těšíme se na vás v pondělí 4.1.2021.

Přejeme našim dětem a rodinám krásné Vánoce.

PF 2021
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2. MŠ Velké Opatovice – Vitamínek, prosinec 2020

Co jsme společně prožili a na co budeme rádi
vzpomínat.

Umíme  užít dary

přírody – naše hraní    

s kaštany, šišky...

Kaštany využíváme nejen

jako výtvarný  materiál, ale také  k

rozvoji jemné motoriky a k masáži

chodidel   ( pro prevenci ploché

nohy)Děkujeme všem, kteří nás nasbíranými přírodninami

zásobují.
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Jaká byla radost z práce a výsledků. 

Potěšilli jsme se jimi všichni u vchodu I na
terasách

To bylo
radosti...
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Pojďme si společně připomenout
možná již zapomenuté tradice, které patří       

k Vánocům

SEDM HRNEČKŮ

Vezměte sedm hrnečků a pod každý hrneček vložte 
jeden symbol – peníze jako bohatství, uhlí – nemoc, 
prsten – svatba nebo láska, hřebínek – nedostatek, 
šáteček – cesta, chléb – štěstí a dudlík – miminko. Pak 
si zavažte oči, zamíchejte hrnečky a jeden si otočte. 
Takto se dřív věštila budoucnost. 

CIBULOVÉ SLUPKY

Pomocí tohoto zvyku lidé zjišťovali, jaké je čeká v 
následujícím roce počasí. Postup byl jednoduchý - 
stačilo naloupat dvanáct cibulových slupek, které 
představovaly dvanáct měsíců, a zasypat je solí. Ty 
slupky, ve kterých se sůl do rána rozpustila, 
symbolizovaly deštivé měsíce, kde zůstala sůl v 
sypkém stavu, předpovídaly měsíce suché. 
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Ozdobme si náš  společný vánoční
stromeček … čeká u  vchodu...

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,
co byla schovaná 

v červeném jablíčku.
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