VÍTEJTE
VE
ŠKOLCE!

NOVINKY PRO RODIČE
Vítejte zpět ve školce! V měsíci září jsme si zvykali
na každodenní školní docházku a děti se seznámily
s novými třídami, učiteli a kamarády.

ŘEČOVÁ PREVENCE
Milí rodiče,
ráda bych Vám i v tomto školním roce 2018/2019 představila stránku řečové prevence. V každém čísle Bumble Bee news si děti budou moci
zábavnou formou procvičovat komunikační dovednosti. A to nejen v oblasti správné artikulace jednotlivých hlásek, ale podpoříme i další oblasti
řečové prevence, jejichž souhra je nutná pro správný vývoj řeči. Budeme se věnovat: motorice úst a jazyka, správnému dýchání, rozvoji slovní
zásoby, grafomotorice, prostorové orientaci, zrakovému vnímání a dalším zajímavým oblastem.
Přeji dětem hodně úspěchů.

Žlutá třída

Z

ačátek ve školce je pro naše nejmenší vždy

náročný. Snažím se udržet malé čmeláčky co nejvíc
zaneprázdněné, aby neměli moc času tesknit. Zabralo to a díky
tomu už známe spoustu písniček a her.
Důležité pro nás je zavedení ranního rituálu. Den
začínáme písničkou „Hello song“, kterou se vítáme a zároveň
budíme i naši plyšovou želvičku Julču. Poté zjišťujeme, kdo je ve
školce a jak se kdo má. Oblíbenou součástí ranního kroužku jsou
písničky s doprovodem rytmických nástrojů.
K většině písniček máme nějakou pantomimickou nebo pohybovou
hru, takže si pro zpestření někdy ukazujeme, jindy se doprovázíme
na nástroje a další den si k písničce třeba zahrajeme hru.
Pro lepší zapamatování jsme si k písničkám „Bumble Bee“ a „The
Wheels on the Bus“ vyzdobili i obrázky. Čerstvé projekty vystavuji
na nástěnce na chodbě, starší ukládám do portfolií, které
budete mít k nahlédnutí na rodičovských schůzkách.

Dalším důležitým a dlouhodobým projektem je sebeobsluha.
Trénujeme samostatné používání toalety, stolování i oblékání.
Děti dělají pokrok každý den a spoustu věcí dokáží úplně
SAMY. Všechny tyto dovednosti využijeme při našich výletech
a cestách na koníčky, které nás od října čekají.
V dalším měsíci se zaměříme na přírodu kolem nás a
změny, které se v ní na podzim odehrávají. Budeme malovat,
lepit, modelovat, zpívat, hrát si a tančit, aby nám ve školce
bylo dobře:-).

Přeji vám příjemný podzim,

Žlutá třída

Červená třída

P

rvní měsíc nového školního roku je
úspěšně za námi. Naším hlavním cílem
bylo lépe se poznat a zvyknout si na
režim ve třídě.
V průběhu měsíce jsme si zopakovali důležitá
pravidla a také jsme mluvili o tom, jak si máme
navzájem pomáhat, neubližovat, půjčovat si
hračky, šetrně s nimi zacházet a ukládat si je
po hře.
Při ranních aktivitách se navazují partnerské
vztahy a děti si hledají nové kamarády.
Do programu zapojujeme také kooperativní
učení, kde je každé dítě důležitou součástí
skupiny. Proto je pro nás ranní kroužek tak
podstatný.
Mnoho času jsme věnovali projektům, abychom
si prověřili své dovednosti lepení, stříhání,
kreslení a malovaní. Ve výtvarné a pracovní
činnosti využíváme různé techniky, materiály
a také plníme úkoly v pracovních listech. Děti si
vedly dobře a musím říct, že se nám povedly
i hezké obrázky.
Počasí tento měsíc bylo nádherné, a proto
jsme se snažili trávit co nejvíce času venku.
Prožili jsme krásný měsíc a těšíme se na další
říjnová dobrodružství.
Hezký podzim.

Červená třída

P

rvní měsíc nového školního roku je úspěšně za námi. Na jeho začátku jsme se věnovali především
sžívání se s novými kamarády, seznamování se s prostředím třídy, „oprašování“ důležitých pravidel
a ustálení aktivit v rámci ranního kroužku a celého společného dopoledne.
Opakovali jsme písničky, říkanky, začlenili jsme prvky dětské jógy do ranního cvičení, ve kterém ale
stále vedou prvenství písničky doprovázené pohybem. Děti si u některých již krásně pamatují slova a
aktivně a se do zpěvu zapojují.
Téměř každý den čteme knihu a povídáme si o obrázcích. V knihách nacházíme i inspiraci k našim
výtvarným projektům, které budou téměř vždy ke shlédnutí na naší nástěnce.
V září jsme si užili i první narozeninovou oslavu. Kryštůfkovi ještě jednou přejeme všechno nejlepší! :-)
S příchodem podzimu se otevřelo další široké téma, které nás bude provázet i nadále v příštím měsíci.
A tak se těšíme na objevování všech krás podzimu. Pokud nám počasí dovolí, budeme se snažit trávit
co nejvíce času venku, jak na naší zahradě, tak i při procházkách v okolí školky.

Červená třída

Společně jsme prožili krásný měsíc a již teď se těšíme na všechna říjnová dobrodružství.

Modrá třída

H

urá, zase zpět ve školce.
Tentokrát, modrá třída s paní
učitelkou Kali. Prvním naším úkolem
byla adaptace v modré třídě. Zkusili jsme si
zazpívat pár písniček a komunikovali
na zajímavá témata. Začali jsme se učit
písmenka, počítali do 15ti a poznávali tvary.
Hodně jsme se tento měsíc věnovali emocím
a pocitům a zkoušeli jsme si říci, kdy tyto
pocity prožíváme. Také jsme malovali a
vyráběli různé projekty na téma školka a
podzim. Procvičili jsme tak jemnou motoriku,
výtvarné dovednosti, ale také poznávací
schopnosti a logické myšlení. Užili jsme si
výlet na „Podzimní výstavu“ a spoustu her.
Už se těšíme na říjen, kdy se budeme věnovat
rodině a čeká nás oslava Halloweeenu.

Zelená
třída

Z

áří v Zelené třídě bylo plné
legrace a zážitků. Vydali jsme se na
výlet na velmi zajímavou výstavu o
stromech. Průvodce nám hezky
vysvětlil, jak stromy rostou a jak jsou
spravovány a udržovány lesy. Děti si interaktivní výstavu plnou dřeva a zvuků moc užily.
Náším hlavním cílem během uplynulého měsíce
bylo osvěžit si vše, co jsme se naučili v
minulém roce. Obtahováním písmen a čísel
jsme procvičovali psaní. Hráli jsme a bavili se
při různých hrách s čísly a písmeny. Vyrobili
jsme podzimní obrázky jablíček, listů a žaludů.
Byl to prima měsíc, kdy léto pozvolna přešlo
do podzimu. Užili jsme si krásného počasí a
doufáme, že nám vydrží i v říjnu. Říjen bude
měsíc strašidelné zábavy a už se moc těšíme
na
všechny
halloweenské
kostýmy.

Výstava Lesníkův rok

