BŘEZEN 2019

Pravidelné zprávy z Bumble bee

Milí rodiče,
v měsíci březnu se probouzí příroda! Farmáři a zahradníci sází semínka
a začíná se oteplovat. Tento měsíc jsme sledovali životní cykly rostlin a
různých druhů zvířat. Užili jsme si již několik teplých dnů a zkoumali, jak
příroda kolem nás začíná kvést.

ÚNOR 2019

Starší děti z Modré a Zelené třídy absolvovaly program Junior Achievement, kde se učily základy ekonomie. Také výlet do
Stanice mladých
přírodovědců se vydařil. Měsíc jsme zakončili zábavným kouzelnickým
vystoupením s opravdovými zvířátky. Děti si vykouzlily králíčka, holubičku a hada!

T Ě LO A D U Š E
V SOULADU

Již se těšíme na další měsíc plný hřejivého slunce a informací
o vesmíru!

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Žlutá třída

Novinky ze Ţluté třídy
V minulém měsíci jsme se věnovali
probouzející se přírodě. Počasí nám přálo, a tak
jsme mohli na zahradě každý den pozorovat
pozvolný příchod jara.
Jaru jsme se věnovali i ve výtvarných a hudebních
projektech. Papírovými paprsky jsme vyzdobili
sluníčko na obloze, prstovými barvami sluníčko
sedmitečné a technikou otiskování rozkvetlý
strom.
V nových jarních písničkách „Spring is Here“,
„Ladybug Ladybug“ „You are my Sunshine“, „I can
Sing a Rainbow“ „Six Little Ducks“ a pohybových
hrách „“Fly like a Butterfly“ na hudbu Antonia
Vivaldiho „Čtvero ročních dob“ jsme vesele zpívali,
létali a bzučeli.
Kromě písniček jsme o jaru, kytičkách a životním

cyklu motýlů četli i knížky „Is it a Butterfly?“,
„One Tree“, „Bugs! Bugs! Bugs!“, „On the
Farm“, „Old MacDonald“.
V matematice jsme třídili, přiřazovali a
porovnávali různé brouky, motýly i housenky a
beruškám počítali tečky na krovkách.
S teplejším počasím jsme zase začali jezdit na
koníky a musím říct, že se už vůbec nikdo
nebojí nasednout a jezdit :-).
Přírodě se budeme věnovat i nadále. Tentokrát
se zaměříme na zvířátka.

Přeji vám hezké jaro plné
sluníčka,

Červená třída
Novinky z Červené třídy
Únor už je za námi, jaro klepe na dveře a příroda
se pomalu probouzí.
Měsíc březen jsme začali v naší třídě povídáním o
jaru, změnách v přírodě a o jarním počasí.
Společně jsme poznávali a učili se pojmenovat
první jarní kytičky. Hráli jsme hry s jejich obrázky,
zpívali písničky, skládali puzzle a pozorovali, jak
rostou na naší zahrádce. Viděli jsme krásné
sněženky a krokusy. Aby se nám po kytičkách
nestýskalo, tak jsme si je vyrobili z papíru a
ozdobili svou třídu. Pomocí knížek, obrázků a
písniček jsme se učili o životním cyklu motýla a
žáby. Naše matematické lekce zahrnovaly různé
pracovní listy, hry a aktivity, které pomáhají dětem
rozvíjet důležité dovednosti.
Jaro je jedním z nejlepších ročních období pro
výtvarnou výchovu, jejíž hlavním přínosem je
zážitek z tvorby a zároveň si děti procvičují jemnou
motoriku. V březnu jsme vyrobili a namalovali
spoustu výrobků a obrázků s jarní tématikou.
Povedli se nám hezké berušky, motýli, housenky,
jarní stromy a květiny.
V tomto měsíci jsme si užili nejenom výlet do
Stanice mladých přírodovědců ale také i kouzelné
divadlo se zvířátky, kde si děti mohly zkusit různé
kouzelné triky.
Měsíc březen jsme si velice užili. Duben budeme
pokračovat v jarním duchu s písničkami,
říkadly, pohádkami o mláďátkách a také
přípravami na Velikonoce.
Užijte si přicházející jaro.

Červená třída

Novinky z Červené třídy
Březen jsme zasvětili tématu "Jaro." Povídali jsme si o základních znacích
tohoto ročního období , o životních cyklech některých živočichů, o rostlinách a
květinách, které nám zároveň rostly a rozkvétaly na naší zahradě. Mezi naše
oblíbené knihy patřily "Is it a frog?" a "Is it a butterfly?", ve kterých jsme
pokaždé obdivovali a žasli nad kouzelnou mocí přírody. V knihách "The little
seed" a "From seed to pumpkin"jsme se dozvěděli , co potřebuje semínko ke
svému růstu.
Naše projekty zahrnovaly pestrou škálu aktivit, od stříhání, trhání papíru, obtiskování, malování prstovými barvami. Naučili jsme se také nové písně o jaru
"March wind", "Spring is here", Buttercups and daisies."
V březnu jsme si užili návštěvu Stanice mladých přírodovědců, vystoupení kouzelníka ve školce a narozeninové oslavy Nju Nju a Viki. Oběma přejeme vše
nejlepší.
Příští měsíc se necháme inspirovat jarem a budeme se připravovat na blížící
se velikonoční svátky.

Červená třída

S pozdravem,

Modrá třída
Novinky z Modré třídy
Jaro se nám pomalu ozývá a užíváme si dny
plné sluníčka. V tomto jarním měsíci jsme si
povídali o střídání ročních období a jak se
mění příroda v každém z nich. Povídali jsme
si o životním cyklu některých zvířat, ptáků,
plazů nebo květin a jak se přizpůsobují životu
a rostou. Pracovali jsme i na zajímavých
projektech.

Dokončili jsme program: „Junior
Achievement“. Zabývali jsme se
ekonomickou stránkou života. Děti měly
pochopit princip výdělku peněz, šetření a
utrácení. Ukázali jsme si také, jak vypadají
peníze z různých zemí. Program rozvíjí
charakter. Děti se naučily, že pokud chtějí
něco mít, musí pro to něco udělat.

V dubnu už se těšíme na další krásné jarní
dny, na školu v přírodě a budeme si povídat
o vesmíru.

Modrá

Zelená
třída
Novinky ze Zelené třídy
Uplynulý měsíc byl plný skvělých výletů a dobrodružství. Vydali
jsme se do Stanice mladých přírodovědců, kde se děti setkaly s
různými druhy zvířat a ptáků. Viděli jsme klokany, kozy,
prasata, ovce i papoušky. Nedaleko bylo krásné hřiště, na
kterém se děti na závěr opravdu vyřádily.
Také nás do Bumble Bee přišel navštívit kouzelník se svým
zvířecím představením. Bylo to skvělé a velmi interaktivní. Děti
byly zvány na pódium a účastnily se kouzlení. Všichni jsme se
při tom nasmáli a skvěle pobavili.
Naším hlavním tématem ve třídě bylo jaro. Povídali jsme si o
různých druzích hmyzu a jejich životním cyklu. Děti s velkým
zaujetím tvořily projekty, tykající se životních cyklů motýlů a
berušek. Také jsme si tento měsíc povídali o tom, jak fungují
rostliny a jak produkují kyslík, který je nezbytný pro náš život.
Zároveň jsme velmi pečlivě pracovali na výslovnosti a
začínáme se učit číst. Je to legrace učit se zvuky, které vznikají
různým seskupením písmen.
Jsme moc rádi, že jaro je konečně tady. Těšíme se na příští
měsíc, včetně aprílového počasí a jarních deštíků!

Zelená třída

OCHUTNÁVKA LÉTA
TÝDEN SPORTOVNÍCH
VÝZEV
Známe všechny sporty? Fair play
Týden plný energie - posilování a
fitness, tréninkový plán
Moderní provazochodci balancování na lajně
Zrození sportovních šampiónů,
naši slavní sportovci ČR & slavní
sportovci z BB

TÝDEN PLNÝ AKCE!

VÝTVARNÉ HRÁTKY NAPŘÍČ
KONTINENTY
Origami: papírové umění země
vycházejícího slunce
Vytvoř si obraz s vůní dálek, pouští
a tradičního australského umění
Kouzelná africká maska
Malování barevným pískem

BUĎ KREATIVNÍ BEZ LIMITŮ!

TÝDEN PLNÝ ŘEMESEL
Šperkařství, tkaní, kovářství
Práce s ovčí vlnou a kůţí
Vyrábíme doplňky do bytu
Návštěva keramické dílny aneb roztočíme
hrnčířský kruh!

ŠKOLA AKROBATŮ A
KLAUNŮ
Jak nás rozesměje klaun a co umí
akrobat
Učíme se ţonglovat, tanec s obručí
Bublinová show, Facepainting
Návštěva festivalu Letní letná

POJĎME SI UŽÍT LEGRACI!!!

A co dalšího jsme si
tento měsíc užili?

JUNIOR
ACHEVEMENT

VÝLET DO
STANICE
MLADÝCH
PŘÍRODOVĚDCŮ

KOUZELNÉ
DIVADLO
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