Březen v Mateřské škole Ostrá – Měsíc Knihy, vítání
Jara a Pelíšek plný bicích

Tradičně v naší mateřské škole patřil měsíc březen knihám a četbě. Zase po roce
jsme si připomínali a povídali o tom, jak vzniká kniha. Hledali jsme odpovědi na
všetečné otázky - Jak vzniká papír? Kdo knihy píše? Kdo do knih maluje
obrázky? Jak se kniha tiskne a váže? Pomocnou ruku k nalezení odpovědí na
naše stále nezodpovězené otázky nám podala paní knihovnice z

Městské

knihovny v Lysé nad Labem. Ta dětem připravila velmi poutavé vyprávění a
zajímavou a hravou formou jim představila dětské oddělení jejich knihovny.
Prostřednictvím knih se děti přenesly do světa pohádek, kde plnily různé úkolya
hledaly odpovědi na záludné hádanky. Všichni řešitelé si odnesli malou
pozornost. Doufejme, že tato návštěva v nich zanechala hezké vzpomínky a že
jim toto setkání s knihami otevře další cestu poznání. V rámci výletu do Lysé
nad Labem jsme navštívili Polabské muzeum Bedřicha Hrozného, kde jsme v
nově zrekonstruovaných prostorách, jako první škola z okolí, shlédli
připravenou výstavu a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z historie našeho
okolí. Nejvíce asi děti zaujala mnoho let stará kostra, údajně prý upíra....

Velikonoční spaní
Velikonoce jsou v naší mateřské škole především oslavou nově nastupujícího
ročního období - Jara. Celé předvelikonoční období jsme využili k přípravě na
oslavu těchto svátků. Děti pekly medové perníčky, které si pak sladkou polevou
ozdobily, tvořily věnečky ze slaného pečiva, vyráběly ovečky, zajíčky, slepičky
a kuřátka z papíru, nezapomněly ani na velikonoční přání pro rodiče. Společně

jsme se naučili velikonoční básničku pro kluky a holky. Také jsme si povídali o
historickém původu Velikonoc, jejich průběhu a významu velikonočních
symbolů. Na Zelený čtvrtek jsme s písničkou a vlastnoručně vyrobenými a
nazdobenými perníčky navštívili také Obecní úřad v Ostré.
Celý velikonoční týden jsme zakončili přespáním v naší školce. Sešli jsme se v
podvečer před školkou a rovnou vyrazili po stopách velikonočního zajíčka, který
nás svými úkoly vedl okolo jezera a zase zpět na zahradu školky až k ukrytému
pokladu, který země vydává pouze o Velikonocích!!!!

Děti řešily různé

připravené úkoly, rébusy a hádanky, ve kterých získávaly indicie ke kouzelnému
heslu, které jim otevřelo cestu za pokladem. Celé dětské snažení bylo
korunováno připravenou hostinou z dobrot, které jsme si ve školce společně
napekli.

Pelíšek plný bicích
Na předposlední březnový jsme si již potřetí naplánovali cestu do našeho
hlavního města. Opět jsme navštívili prostory Rudolfina a poslední díl cyklu
Rudolfínek, který nesl název "Pelíšek

plný bicích".

Už dávno víme, jaké jo je hrát (si) v Rudolfinu na orchestr; kudy chodí hráči
České filharmonie na pódium; jak hlasitý má být potlesk pro dirigenta a
hudebníky, jak se hraje na harfu a kolik vlastně má strun. Ale co nám zatím
zůstalo stále utajeno bylo, kde se vlastně schovávají a jaké zvuky umí vykouzlit
bicí nástroje. No, a právě tuhle záhadu nám prozradil kouzelník ze světa bicích
nástrojů, pan Pavel Polívka, který nás celým pořadem provázel. Uměl udělat
různá kouzla - uměl vykouzlit strašidelnou atmosféru, ze které běhal mráz po
zádech, šumění mořských vln, kapky deště, hromy, vítr nebo meluzínu v

komíně, ale i pokojné stádo krav, jarní louku nebo šumění potůčku – všechny
tyto zvuky totiž dovedou vytvořit bicí nástroje, kterých kouzelník Pavel Polívka
přinesl a ukázal hned několik desítek včetně chrastítka z gazelích kopýtek!!!

Pelíšek plný bicích

byl zaměřen na rytmus a poznávání bicích nástrojů:

např. tympánů, marimby, malého bubnu apod. Děti se v první půli naučily
základních rytmizací, zvuky a hluky, které je pak přenesly do druhé části
programu, ve které se staly součástí pohádky O zatoulaných tympánech.
Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Děti z Mateřské školy Ostrá Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se
bude konat ve středu 4. 5. 2016 od 8.00-10.30 hod.
Přijďte s námi chvíli pobýt a podívat se, jak vlastně ve školce celé dny trávíme
a řádíme :-)
Děti a zaměstnanci naší školky

