ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY LISTOPAD/ PROSINEC 2019
KERAMIKA
Na keramické dílně si děti společně s rodiči vyráběly vánoční motivy- kapříky, čerty,
andílky, vykrajované ozdoby a obrázky. Děti práce moc bavila a vyrobily opravdu hezké
kousky. Uvidíme, jaké překvapení nás čeká po vypálení a glazování.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Dne 5.12. 2019 v naší mateřské škole proběhla mikulášská besídka, pod názvem s čerty,
nejsou žerty. Některé děti přisly v kostýmu čerta a anděla. Vyrobily si každý svého
papírového čerta a vyčkávaly na příchod Mikuláše s doprovodem. Některé děti se bály
čerta, ale všechny byly statečné a přednesly známé básničky a písničky. Mikuláš je
obdaroval sladkostmi a děti slíbily, že se polepší a budou hodné. Po nadílce měly děti
čertovské hry s diskotékou.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Ve středu 11.12.2019 se uskutečnila v kulturní místnosti, tradiční vánoční besídka pro
rodiče a příbuzné. Na programu bylo slavnostní vystoupení dětí, které pěčlivě a dlouho
nacvičovaly. Děti přednášely říkadla a básně za doprovodu hudebních nástrojů. Tančily a
hrály vánoční pohádku . Dále pokračovala volná zábava i s občerstvením.
MUZIKODRAMA- ZLATOVLÁSKA
Pohádku o Zlatovlásce všichni známe, ale tentokrát nám byla představena trochu
netradičně. Slečna Koudelková vtáhla děti do děje. Děti mohly rozhodovat o tom, jak bude
pohádka pokračovat, pomáhaly Jiříkovi plnit úkoly. Během plnění úkolů měly možnost
zazpívat si, zatančit si a seznámit se s novými hudebními nástroji- ukulele, didgeridoo.
Procvičovaly sluchové vnímání a rozlišování, hrubou i jemnou motoriku. Zpracování pohádky
bylo zajímavé, děti se setkaly s hudební naukou a dramaizací různých emocí.
DIVADLO A ŠMOULÍKOV
Předvánoční čas jsme si zpříjemnili báječným výletem, na který nás pozvala Mateřská
škola Dlouhá Loučka. Shlédli jsme divadelní představení „Křemílek a Vochomůrka“ v
Městském divadle Prostějov. Poté jsme navštívili zábavní centrum Šmoulíkov, kde se děti
dostatečně vydováděly na různých prolézačkách a průlezkách. Výlet jsme si moc užili.
Děkujeme za spolupráci a za organizaci výletu vedoucí p, učitelce z MŠ Dlouhá Loučka.

DIVADLO JÓJO- Rampouchová pohádka
19.12. k nám zavítalo divadlo se zimní pohádkou “O Rampušákovi a Chumelenici”- jak udělat
krásnou zimu. V pohádce se děti dozvěděly, jak se chovat ke kamarádovi. Učily se vnímat
hudbu a rytmus pomocí hudebních nástrojů, které jsou v pohádce. Pohádka byla moc pěkná.

