
ÚNOR V MŠ ROHOZNÁ 
  

  
  Převážná část února byla věnována tématu zvířat, které je rozsáhlé a pokračuje až do 
března. Obecně platí, že vše, co se týká zvířat, děti velmi baví. Věnovali jsme se domácím zvířatům, 
hospodářským zvířatům, živočichům žijícím na louce – hmyzu. Děti se učily některé druhy zvířat 
pojmenovat, učily se názvy mláďat, o tom, jak se zvířata rodí, kde a jak žijí, čím se živí, čím jsou 
prospěšná pro člověka. Velmi tomu napomohlo využití nejrůznějších výukových pomůcek, obrazů, 
knih, pracovních listů a didaktických her. Děti malovaly, vyráběly, pracovaly s nejrůznějším 
materiálem a zároveň ho i kombinovaly. Zpívali jsme písničky: Na políčku, v jetelíčku.... , Včelka 
pilná poletuje....,  Mravenec jde trávou.... Učili jsme se básničky: Kráva, Pavouček souká nitě a pod. 
Velmi oblíbená je u dětí pantomima, kdy někdo z dětí předvádí nějaké zvíře a ostatní hádají, nebo 
rozcvička, kdy paní učitelka čaruje a děti se mění ve zvířátka, která ona vyčarovala. 
 

 
 Do tématu zvířat, se nám 
připletlo i téma masopustu. O této 
tradici jsme si povídali, děti si 
vyrobily papírové masky, četli jsme 
pohádku O KOBLÍŽKOVI a na toto 
téma jsme také tvořili a hlavně 
dělali pravé masopustní koblihy. 
Děti se účastnily zadělávání těsta, 
pozorovaly kynutí kvasnic, hnětly 
těsto, plnily a vykrajovaly koblížky. 
Nakonec jsme je usmažili. Tvorba 
masek a převlékání za něco nebo 

za někoho děti všeobecně baví. Děti si masky tvoří i v průběhu celého roku. 
 V únoru proběhla schůzka s rodiči dětí. Mimo jiné je paní ředitelka seznámila s plánem akcí, 
které by se měly uskutečnit do konce školního roku. Nejbližší akce je už na začátku března. Myslím 
si, že to však nebylo zdaleka vše, co se bude dít. Je nutné sledovat nástěnky v předsíni MŠ a 
internetové stránky, kde se bude vše průběžně aktualizovat. 
 V projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA jsme již vyčerpali téměř všechny aktivity, které se dají 
splnit uvnitř MŠ. Nyní čekáme na pěkné teplé počasí, abychom jsme mohli cvičit venku.   
 Jsme velice rádi za aktivitu některých rodičů, kteří nám přispívají na sběr papíru. Je to velmi 
významná aktivita, ze které nám při posledním svozu přišlo 5221,- Kč. Můžeme tak přispět dětem 
na některý výlet nebo uhradit náklady na nějakou pořádanou akci. Velice děkujeme!!!! 
  
Děkujeme rodičům za materiální pomoc, díky které naší školce významně šetří finanční prostředky, 
za nabídky spolupráce na připravovaných akcích apod. Velice si toho vážíme!!! 
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