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Konečně konec zimy, začne zase jaro. Zima utekla doslova jako voda. 
Počasí venku je ještě nestálé. Chvilku je teplo, z toho zase mrzne nebo 
chumelí. Paní zima se nechce jen tak vzdát vlády a z posledních sil bojuje. 
My jsme však už natěšeni na první teplé sluneční paprsky, na rozkvétající 
přírodu, na zpěv ptáků, vítajících jaro.  

Březen v mateřské škole jsme začali tradicí masopustu a tématem „života ve vodě a 
pod vodou“. Děti se měly možnost seznámit s některými druhy ryb, jejich životem, jak se 
rodí a čím se živí. To samé i o vodních ptácích nebo obojživelnících. Při tom ryby malovaly 
netradiční technikou kombinace klovatiny a suchého pastelu s následným vymýváním 
pastelu, vyráběly ryby ze samotvrdnoucí hmoty. Pozorovaly kostru žáby, její vývojová stádia. 
Vyráběly žabky z papíru. Vše bylo doplněno o pracovní listy na toto téma, které podporovaly 
především rozvoj grafomotoriky, logického myšlení a zrakového vnímání. 
  Následovalo téma „Už se těším do školy“. Tento týden jsme se všemi dostupnými 
pomůckami a úkoly snažili připravit děti na zápis do školy. Prověřovali jsme jejich schopnosti 
a dovednosti, snažili jsme se doladit některé nedostatky. Prostě vše, co by měly děti u zápisu 
zvládnout. 
 A konečně Blok č. 8. z ŠVP a téma KVĚTY JARA. Velmi vděčné téma pro tvořivé ručičky 
v MŠ. Děti vyrábí a malují květiny nejrůznějšími technikami a z nejrůznějších materiálů.  
Učí se poznávat nejen jarní květiny na obrázcích, ale i na procházkách venku. Vyseli jsme 
semínka do hlíny a pozorujeme jejich růst. Nechali jsme semínka naklíčit ve skleničkách a 
potom děti dělaly z těchto naklíčených semen a zeleniny velmi chutný salát.  
 Už jsme začali zařazovat do programu akce konané jak  mimo školku, tak i ve školce. 
Navštívili jsme městskou knihovnu v Poličce, kde nám paní lektorka připravila program 
týkající se zvířat. Poznávání a pojmenování zvířat. Poznávání materiálů, které jsou a nejsou 
ze zvířat. Práce s mikroskopem. Zvuky zvířat. K nám do školky přijely paní lektorky z CBM v 
Poličce programem „Od kytičky ke košilce“. Velmi 
propracovaně, zábavně a atraktivně dětem ukázaly, 
kde se bere látka na oblečení. Přečetli jim pohádku 
Krtek a kalhotky s obrazovým doprovodem, zacvičili si 
s dětmi podle říkadla, představili jim nástroje, které se 
s dávných dobách používaly na zpracování lnu. Děti si 
mohly i některé nástroje vyzkoušet. Nakonec si všichni 
vyrobili vlasáče nebo vousáče z látky a kousku 
načesaného lnu (prstovou loutku). Někteří si na malém 
stávku vyzkoušely, jak se tkala látka.  
 V mateřské škole hojně využíváme odpadový 
materiál ke tvoření. Učíme tak děti, že se mu dá dát 
odpadu nový smysl, než se definitivně vyhodí. 
Děkujeme rodičům, že nás některými druhy tohoto 
materiálu zásobují.  
 I v dalších měsících máme v plánu akce konané 
ve školce i mimo školku. Moc se na to těšíme.  
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