Vítáme Vás u druhého a to v tomto roce posledního čísla
našeho časopisu .

2.MŠ
Velké
Opatovice

Ročník: VII.
Číslo: 2. - prosinec
Šk.rok: 2007- 2008

Co to cinká, co to voní, kouzlo Vánoc jako loni .
Kouzlo Vánoc věčně nové, ze skořápky už se klove.
Tichá chvíle k zastavení, závan štěstí, nad něž není ...

Přejeme všem krásné prožití Vánoc,
hodně zdraví, radosti a štěstí v roce

2008 .
Zaměstnanci MŠ

Náš kalendář : prosinec :
Mikulášská nadílka v MŠ

6.12.

Adventní odpoledne v kině

6.12.

Zdobíme stromečky

Setkání dětí 1.tříd v MŠ

18.12.

Koncert ZUŠ – koledy

20.12.

PROVOZ mateřské školy

OD 3.1.2008

7.12.
Další akce, které jsou plánovány na leden 2008 jsou :

Návštěva v ÚSP

7.12.
* Beseda rodičů ke školní zralosti

15.1. ve 14.30

Vánoční besídky :
* Pedag.psycholog.poradna v MŠ- vyšetření školní zralosti
Borůvková a Oříšková třída

11.12.
* Zahájení Edukativně-stimulačních skupin – předškoláci

Jahůdková a Jablíčková třída

12.12.
* Divadlo O zajíčkovi

Návštěva výstavy betlémů

13.12.
* Pololetní prázdniny

pátek 1.2.2008

Divadlo Šternberk :
* Zápis do MŠ v týdnu od 18.2.2008.
O zlaté rybce a jiné pohádky
Vystoupení v DPS

14.12.
17.12.

O všech akcích budete jako vždy včas informováni na
nástěnkách v šatnách.Nástěnky čtěte pozorně,ne vždy se
určité akce týkají všech dětí , ale jen třeba předškoláků.

Dětské okénko :

Nakresli vánoční stromeček, který by udělal velkou
radost lesním zvířátkům a tento výkres - libovolné
velikosti – odevzdej na své třídě nejpozději do
17.12.2007.Všechny stromečky budou vystaveny
na terase u Oříškové třídy.
Hádanka .../ vhoďte do boxu na terase u Oříšků /

Naš tip na vánoční dárky :
•

gymnastický míč – lze jej výborně použít k
rehabilitaci, ke kondičním cvičením, sezení na míči ,
vhodné velikosti 55, 45 – podle potřeby. Později je lze
využít na sezení v lavicích 1.třídě ZŠ.

•

mozaiky, drobné stavebnice – slouží k rozvoji jemné
motoriky / ne pro děti mladší 3 let /

•

masážní pomůcky – ježek – je výborný pro masáže
těla, plosky nohy, masáže krku, dlaní, páteře

•

odrážedla, koloběžky, hračky, které rozvíjejí pohyb –
hrubou motoriku

•

výtvarný materiál / modelovací hmoty, pastely –
trojhranný program – k rozvoji
tvořivosti,
trojhrannýprogram podporuje nácvik správného držení
tužky, pera /

•

knihy – pro malé děti více ilustrace, starší i s většími
písmeny

Doplň vynechaná slova : Běžela ….....po ledu,
ztratila klíček od ….
Kdo ho ….,ať ho dá,
ať se …....nehněvá.
/ nakresli zvířátko, které ztratilo klíček /

Z naší fotogalerie ...

Vánoční pečení a jeden nový a moc dobrý
recept:
Medové čtyřlístky:
2 lžíce medu
150g jader ořechů a mandlí
2 lžíce kakaa
• Postup: jádra ořechů a spařené a oloupané mandle
umeleme,přidáme
kakao,med
a
zpracujeme
těsto.Rozválíme na 1cm silný plát a vykrajujeme
čtyřlístky a doprostřed posadíme oříšek.Pečeme ve
středně vyhřáté troubě asi 5 minut.

Dobrou chuť, čtyřlístků není nikdy dost.

Na návštěvě v ÚSP Velké Opatovice
Jede zima, jede, jede na saních, rozhazuje kolem sebe,
rozhazuje sníh ....

•

