
LEDEN V MŠ ROHOZNÁ 
  

  

Leden, leden, přikryl vodu ledem... 
je začátek jedné z několika básniček, které jsme se ve 
školce tento měsíc učili. Zimní počasí nám moc nepřálo, 
bobování a sáňkování jsme si užívali pomálu. Trochu víc 
sněhu by děti určitě uvítaly. Vždyť je to materiál vhodný 
nejen k zimním sportům, ale i ke tvoření a zkoumání. Jenže 
příroda nám zatím tohoto materiálu moc nepřidělila. 

Určitě jsme už stihli stavět sněhuláky, domečky pro zimní spáče, děti dělaly ve sněhu 
andělíčky, psaly a kreslily klacíkem do sněhu. Byli jsme pozorovat stopy zvěře a 
snažili jsme se určit, komu asi patří. Pravidelně krmíme ptáčky v krmítku.   
 Téma bloku č. 5. ZIMNÍ JISKŘENÍ z ŠVP bylo plné inspirace k tomuto ročnímu 
období.  Učili jsme se písničky "Sněží, sněží, mráz kolem běží...", " Kočičko, kočičko, 
měkký máš kožíšek...", nebo "Kdo to ťuká na okénko...". Děti zkoumaly led, sníh, 
pozorovaly sněhové vločky, tvořily vločky ze stavebnice SEVA, vyráběly krmítka a 
koláčky pro ptáčky, vytvořily i několik obrázků se zimní tématikou, poznávaly zvířata 
podle stop a stopy podle zvířat, učily se znát některé zimní sporty. Četli jsme si 
příběhy například z knihy Dobrodružství divokého prasátka Emana – Eman a led. 
Nechybělo ani poučení dětí o bezpečnosti při zimních sportech a radovánkách. Co 
vše se může stát, když nebudeme opatrní. Led klouže a je tvrdý, sníh je mokrý a 
studený, může zakrývat ostré klacky a větve, rampouchy jsou špičaté. Sníh je špinavý 
a nehodí se k jídlu. 
 Koncem ledna jsme se začali společně věnovat bloku č. 6. DĚTI V DOPRAVNÍM 
PROVOZU, který má děti seznámit s pravidly dopravního provozu, bezpečností na 
silnici v provozu, seznámit děti se základními dopravními značkami, znát dopravní 
prostředky, kde se pohybují a kdo je obsluhuje, řídí. Bohužel jsme toto téma zcela 
nevyčerpali, jak jsme chtěli, protože MŠ zasáhla karanténa v důsledku šíření nákazy 
COVID 19 mezi dětmi. Opakovala se situace, kterou jsme bohužel zažili přesně před 
rokem. Snad to nebude dlouho trvat a budeme zase fungovat bez omezení a děti 
budou chodit do MŠ v plném počtu a zcela zdravé. 
  

Pokračujeme v projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, nejrůznější pohybové 
aktivity zařazujeme do rozcviček. Někdy se tomuto projektu věnujeme celé 
dopoledne. 
 Pomalu plánujeme nějaké akce a výlety, které bychom mohli uskutečnit v 
nejbližší době. Těšíme se na to. 
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