Zprávy skřítka Všetečky
Občasník č. 4

HLE, UŽ JSEM TU ZAS,
SKŘÍTEK VŠETEČKA VÍTÁ VÁS.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK UŽ ZAČAL,
HODNĚ NOVÝCH KAMARÁDSTVÍ ZAPOČAL.
ŘEKNU VÁM TO NATOTATA,
PLNOU NÁRUČ PRO VÁS MÁM,
A TEĎ VÁM TO VŠECHNO DÁM.

Máme za sebou společně první měsíc – ZÁŘÍ, strávený v naší mateřské škole. Děti
už si zvykají na své nové třídy i paní učitelky, a protože jsme jim chtěli udělat
radost, začali jsme úžasnými akcemi.
Nejdříve nás v MŠ navštívilo divadlo Tetiny. V programu S TETINAMA
NA ZELENOU jsme se s pohádkou, pomocí písniček a hlavně s úsměvem
a spoustou zábavy seznámili jak se chovat na ulici, na silnici, rozhlížet se,
odhadovat vzdálenost přijíždějícího auta, jak přivolat první pomoc a naučili jsme
se některé důležité dopravní značky. Děti se aktivně podílely na představení
a velice se bavily.

Následně proběhl projektový den „CO CHUTNÉHO A ZDRAVÉHO NAJDEŠ NA NAŠÍ
ZAHRADĚ". S dětmi jsme vedli rozhovory, které ovoce se v tomto měsíci sklízí
a pak jsme na zahradě jablíčka sbírali a česali trháčkem. Porovnávali jsme tvary,
velikosti a barvy jablek. Následně jsme jablíčka nakrájeli a ochutnávali. Děti
posuzovaly, které jablíčko jim nejvíce chutnalo – z jaké jablůňky ze zahrady naší
MŠ.
Ve třídách jsme tancovali tematické tanečky "Koulelo se koulelo", "Měla babka
čtyři jabka" a hráli hry na schovávání jablíček. Jablíčka jsme následně malovali
a skládali červíky, obtiskovali nebo lepili z krepového papíru.
Četli jsme si tematické pohádky – jednu nám zanechal přímo skřítek Všetečka.

JAK SKŘÍTEK VŠETEČKA NAŠEL JABLÍČKO
Léto pomalu končilo a nezadržitelně se blížil podzim. Jablíčka na stromech dozrála
a sluníčko je vymalovalo na žluto-červeno. Skřítek Všetečka s ostatními skřítky se
rozhodli, že se vypraví na blízký palouček, kde stála jabloň obsypaná jablíčky.
Skřítkové se sešli a domluvili, že si nasuší na zimu z jablíček křížaly a udělají štrůdl
a kompot. Každý si vzal vozíček a šli. Po cestě
proti nim šel ježek a na zádech nesl plno jablek.
"Vždyť ty ježku ani jablíčka nejíš, takhle žížalu.
Kam je neseš?", ptali se skřítkové. Ježek jen
zafuněl a dupal dál. Dále potkali myšky, kutálely
jablíčka a postrkovaly je pacičkami. Tak to šlo,
dokud nedošli na místo. „Kluci, já nevím, takové
procesí zvířátek, a všichni jablíčka našli, jen aby
něco zbylo i na nás", řekl Kýchálek. A tak se dali
do hledání, ale nic nenašli. Smutní usedli do trávy
a bylo jim do pláče. Takové plány měli, co si uvaří,
a nemají nic. Jen skřítek Všetečka to nevzdával.
"Nech toho, to nemá cenu!", volali na něj ostatní.
Ale skřítek věřil a hledal. A představte si, našel
plný dolíček zapadených jablíček.
Byla zakrytá trávou. To bylo radosti!
A tak se večer linula od skřítků nádherná vůně jablečného kompotu, který si
skřítkové uvařili a skřítek Všetečka se stal hrdinou dne. Vytrvalost se zkrátka vyplácí!
Autor: Iveta Hromníková

Další týden jsme s dětmi navštívili Centrum léčivých bylin na Kraví hoře. I přes
pěkné počasí zde na nás dýchla atmosféra nastávajícího podzimu. Dětem se moc
líbily dozrávající tykve a dýně – porovnávaly velikosti a různé tvary a barvy. Dále
je zaujal rybníček s rybičkami a leknínem. Prohlíželi jsme si, porovnávali
a pojmenovávali listnaté a jehličnaté stromy. Zajímavé bylo sledovat strom
fíkovník s dozrávajícími fíky a ginkgo biloba. Přivoněli jsme si k bylinkám
a dozvěděli se od pracovníka centra, jak se rostliny zavlažují. Děti se musely
naučit chodit po chodníku a nešlapat do záhonu.

Hned následující den 23. 9. jsme s předškolními dětmi ze třídy Motýlků navštívili
ARBORETUM KŘTINY. Tam nás zavezl autobus a čekala nás dlouhá vycházka
s plněním úkolů a sbíráním přírodnin dle vlastního zájmu do výzkumné
krabičky, kterou každé z dětí na začátku dostalo. Navíc jsme se dozvěděli
mnoho užitečného, jak se v lese chovat, kdo tam všechno žije, pojmenovávali
jsme názvy stromů a hub, které jsme cestou viděli. Na největší strom jsme
přivázali papírky s přáním pro přírodu, které děti vymyslely a nadiktovali
p. učitelkám. Poslechli jsme si od víly Lídy pohádku o Myšce a proto víme, že
šiška borovice douglasky je zakončena ocásky. Z modelové hmoty jsme
modelovali houby. A na závěr jsme zdolali stezku přes bažinu a létali jako
motýlci na "Motýlí louce". Z výletu byly nadšeny nejen děti, ale celý
doprovodný tým.

Okénko do jednotlivých tříd

Ve třídě Motýlků
jsme se v září zaměřili na vzájemné vztahy mezi dětmi, sžití celého kolektivu dětí
a vzájemnou pomoc. Dále na sebeobsluhu, hygienické návyky a také na důležitá
slůvka – pozdravit, poprosit, poděkovat. Rovněž na správné a kulturní stolování
s použitím příboru.
S dětmi jsme začali cviky na prsty, jazyk, různá říkadla na procvičení hlásek:
"G" - GORILA
"R" - RARÁŠCI
"P" - PEPA

GORILA
Gorila se v Kongu,
těší na hlas gongu.
Když se v Kongu ozve gong,
chodí s tygrem
na ping-pong.

RARÁŠCI
Rarášci a raraši,
rarášci a raraši,
rádi v rourách haraší.
Nahrnou se do roury,
straší černé kocoury.

PEPA
Ptal se Pepa Prokopa:
Pročpak pejsek nekopá?
Nemá Pepo kopyta,
při kopání klopýtá.

ROZPOČÍTADLO
Šla veverka na jahody,
utíkala podle vody,
jahody se rozsypaly,
do studánky napadaly.
Běž, panenko, běž,
veverušku těš!

V říjnu se zaměříme na roční období – podzim. Dále budeme pokračovat
v upevňování vzájemných vztahů – umět se domluvit, řešit problém. Chceme
také využít přírodniny k vytváření různých výrobků. Chceme vést děti ke
správnému vztahu k přírodě, ale také o ní něco vědět.
PODZIM
Podzim se chlubí dětem,
jak je strakatý
a vlaštovičky před odletem,
sedají v hejnech na dráty.

PODZIM II.
Obloha je šedivá,
jak kožíšek myšky.
Veverky si na zimu,
schovávají šišky.
Listí už je na zemi,
dělá cesty zlaté.
Po nich podzim přichází,
"Tak tady mě máte!"

Ve třídě Včeliček
se celý měsíc září nesl především v duchu adaptace. Nové děti se seznámily
s prostředím MŠ a personálem školy. Důležitým hlediskem přechodu dítěte
do mateřské školy je jeho věk, zralost, způsobilost a připravenost. Vstupem
do nového prostředí bez mámy je pro dítě psychicky náročné a stresující. Paní
učitelky se snažily co nejvíce dětem tuto novou etapu života a velkou změnu
usnadnit a navodit pozitivní atmosféru, aby se děti v MŠ cítily dobře.
Děti se naučily svou značku a orientovat se v prostoru MŠ. Nastavili jsme si
společná pravidla soužití ve třídě. Děti se seznámily s bezpečným chováním
při běžných činnostech a dodržováním hygienických pravidel.

PÍSEŇ S POHYBEM
Když si kamarád,
tak pojď si s námi hrát //:
Když jsi kamarád, tak budeš rád,
že si s námi můžeš hrát
a budeš nás napodobovat.
(ble, ble)
(ňam, ňam)
(haťa, paťa)
(ňuf, ňuf)
(hmmm, hmmm, šmik)

UKLÍZECÍ PÍSEŇ
Uklízíme, uklízíme,
hračky pěkně do polic.
Na stole a na koberci,
nezbude už vůbec nic.
potom ještě zastrčíme
ke stolečku židličky.
Můžeme si zatleskati,
jsme šikovné dětičky.

V říjnu budeme dále pokračovat v adaptaci a upevňování kamarádských vztahů,
opakování pravidel třídy. Budeme si povídat o ročním období – podzim,
pozorovat změny v přírodě na zahradě a vycházkách. Při výtvarné činnosti
pracovat s přírodninami, podporovat fantazii dětí.
PODZIM
Samá louže, samé bláto,
víme kdopak může za to.
Podzime, podzime,
padá listí, jak by ne.

V LESE
Do lesa dnes půjdeme,
potichoučku budeme.
Rozhlédnem se do všech stran,
stromy kolem všechny znám.

HOUBAŘ
Hádaly se houby,
hádaly se v lese,
kterou z nich si houbař,
v košíku odnese.

Borovice, smrček, jedle,
šiška na mě spadla hnedle.
Shodila ji veverka,
je to pěkná čiperka.

Ve třídě Berušek
jsme se v měsíci září s dětmi seznámili s prostředím MŠ – třída, umývárna,
zahrada. Děti se seznámily s p. učitelkami a novými kamarády. P. učitelky vedly
děti k samostatnosti při sebeobsluze.

ZÁŘÍ
Září klepe na dveře,
školka zase otevře.
Přijde do ní mnoho dětí,
bude jich tu jako smetí.
Stanou se z nich kamarádi,
co se mají spolu rádi.

MEDVÍDEK
Medvídek šel do školky,
vzal si s sebou bačkorky
a červené jablíčko,
na shledanou matičko.

V říjnu budeme rozvíjet kamarádské vztahy mezi dětmi a budeme dbát
na dodržování pravidel. Venku na procházce a na zahradě MŠ budeme pozorovat
změny v přírodě. Budeme si povídat, jak chránit svoje zdraví.

KAMARÁDI
Ve třídě se máme rádi
a jsme velcí kamarádi.
Hračky si vždy půjčujeme,
se všemi se zasmějeme.

BERUŠKY
My jsme hravé berušky,
nelezeme na hrušky,
protože se rádi máme,
pravidla si pohlídáme.

KOUZELNÁ SLOVÍČKA
Pár kouzelných slovíček,
při sobě vždy nosím,
na shledanou, dobrý den,
děkuji a prosím.

NA ZÁVĚR SI ŘEKNEME,
CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU.
KROUŽKY PĚKNĚ ROZBĚHNEME,
VYTVOŘÍME DÍLNU.

• V měsíci říjnu již poběží naplno kroužky:
- v úterý keramický kroužek – Tvořím, tvoříš, tvoříme
- ve čtvrtek Sportík.
• Ve třídě Motýlků dál bude každou středu pokračovat výuka angličtiny
podle knih a kazety Cookie and Friends.
• Ve středu 13. 10. se bude konat od 15 hodin PODZIMNÍČEK, děti a rodiče
budou tvořit a pracovat na zahradě. Doneste si s sebou různé typy
přírodnin k vyrábění. Přítomny budou všechny paní učitelky, které rády
pomůžou.
• V případě vhodného počasí bude probíhat na Kraví hoře/na zahradě MŠ
DRAKIÁDA.
• Na závěr měsíce, v úterý 26. 10. 2021, budeme s dětmi ZAMYKAT NAŠI
KRÁSNOU ZAHRADU. Budeme si povídat o stromech, poznávat stromy
na naší zahradě. Pozorovat a popisovat změny v přírodě, všímat si života
ve všech formách. Na závěr si vyrobíme klíč. Zopakujeme si básničky,
zazpíváme písničku a každý svým klíčem zamkne vybraný strom, který
pojmenuje a řekne, jaké plody dává.
Na konec paní ředitelka zamkne zahradu největším klíčem.

Kontakty:
Adresa: Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, 602 00 Brno
Ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková
Telefon: 543 245 441, 604 312 443
Email:

vedení – msvsetic@volny.cz
učitelky – ucitelky_msvsetic@volny.cz

Web MŠ: www.ms-vsetickova.cz

Na našich webových stránkách máme vždy důležité novinky.
Můžete si stáhnout obrázky i pracovní listy pro děti.
www.ms-vsetickova.cz
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VŠETIČKOVA 19, p.o.
Zřizovatelem naší mateřské školy je Statutární město Brno, ÚMČ Brno – střed

