Nakresli si s námi...

2.MŠ
Velké
Opatovice
Ročník : VI.
Číslo : 3. - duben
Školní rok : 2006 - 2007

1. Velký kroužek
2. no3. -žič4. -ky
5. černé tečky
6. hlavička
7. a už letí
8. beruška

Vítáme Vás u třetího a to jarního čísla
našeho časopisu.A začínáme jako
obvykle našim kalendářem …
* 25.4.07 divadlo O princezně
* 18.4.07 Veselá středa
* Divadlo plné hádanek a překvapení
* Pouťové atrakce za smluvní cenu
* Půjdeme na návštěvu do terária…

*
*
*
*
*
*

* 7.5. -11.5.07 přejeme maminkám
* Ukázku odpoledního plavání dětí pro
rodiče
* Poslední Veselou středu v tomto
školním roce
* Fotografování tříd

*

výstava velikonočních ozdob
u Jahůdek
3.4.07 Velikonoční zdobení
u Oříšků – tvořivé odpoledne
4.4.07 2. preventivní prohlídka
zubů
hledání Velikonočního pokladu
5.4. a 6.4.07 Velikonoční prázdniny
provoz u Oříšků
11.4.07 návštěva knihovny
starší děti, 13.4.07 pro mladší děti
11.4.07 Návštěva Policie Brno

• 17.4.07 Školička kouzel v MŠ
• 18.4. a 20.4.07 návštěva
keramické dílny
* 24.4.07 Návštěva hasičů

Prázdninový provoz:
naše MŠ
9.7. – 20.7.2007
1.MŠ
13.8. – 24.8.2007

tentokráte do ZOO a DinoParku Vyškov

Uhodni a vhoď do boxu u Oříšků
/ do 30.4.2007 /
Hádanky :
Jsem rybář a sítě roztahuji na suchu,
a chytám ryby,co létají ve vzduchu.
Žloutne to, a žloutek není,
mléko má, a kráva není,
chmejří má, a house není,
foukne vítr a má po čepení.

Běží, běží,
čtyry panny,
jedna druhé nedohání.

Co a jak ve výchově dětí ???
V případě, že dítě zkouší, kam až může zajít nebo jak si
prosadit svůj názor, je snadné sklouznout k přetahování se, kdo
koho poslechne. Podstata sporu se ale vytratí: už nejde o splnění
povinnosti, ale jen o to, kdo vyhraje. Většinou je to rodič, ale upřímně - jen proto, že má k dispozici mocenské prostředky typu
zákazu počítačových her, televize, domácího vězení. Přitom by
celá situace šla vyřešit poněkud klidněji, rozumněji a bez ztráty
přirozené rodičovské autority. Jak tyto situace zvládnout,
nenechat se potomkem vyprovokovat a zachovat si rodičovskou
tvář ?

Úklid : Dohodnete-li se na termínu splnění
povinnosti, nepouštějte svého potomka ze zřetele.
Kontrolujte ho, ale nenápadně - bez upomínání.
Jsou totiž podšívky - vyprosí si odklad splnění své
povinnosti a pak, když vy nic neříkáte, protože
jste například zabrána do nějaké práce, klidně
posunou hranici ještě dál.
Tip: Zkuste třeba svému dítěti (a taky
tak trošku sobě) natáhnout budík. Chce
dělat úklid až za chvíli? Dobře: chvíle
bude 15 minut. Až budík zazvoní,půjde
dítě a uklidí věci. Další prodlevu už
nepovolujte.

PRO MLSNÉ JAZÝČKY...
Rozkvetlý talířek
20 dkg mrkve
20 květů sedmikrásky
1 lžíce citronové šťávy
1 lžíce olivového oleje
Očištěnou, nastrouhanou mrkev dáme do mísy,
pokapeme citronem, olejem ozdobíme květy
sedmikrásky, salát je příjemný a pěkně vypadá.

