ŘÍJEN
! CELÝ MĚSÍC BUDEME SBÍRAT KAŠTANY PRO ZVÍŘÁTKA.
Nasbírané kaštany můžete ukládat do bedniček pod okny Berušek ;-)
! ZAHÁJILI JSME PROJEKT „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
Projekt zaměřen na pohybové dovednosti,
ale i na rozvoj řeči, myšlení či poznání.
! ZAHÁJILI JSME PROJEKT „CEPÍK“,
který se hravě zaměřuje na zdravý životní styl předškolních dětí.
! BĚHEM MĚSÍCE ŘÍJNA ZAHÁJÍ SVOU ČINNOST VŠECHNY
ZÁJMOVÉ KROUŽKY.
4. 10. zahájí svou činnost „Malí umělci“
ZK se bude scházet od 15:00 – 15:45 ve třídě Sluníček
5. 10. zahájí svou činnost „Angličtina hrou“
ZK se bude scházet od 15:00 – 15:45 ve třídě Sluníček
10. 10. zahájí svou činnost „Malý olympionik“
ZK se bude scházet od 15:00 – 15:45 ve třídě Motýlků
11. 10. zahájí svou činnost „Tančíme pro radost“
ZK se bude scházet od 15:00 – 15:45 ve třídě Sluníček
13. 10. Zahájí svou činnost „Flétnička“
ZK se bude scházet:
1. skupina od 14:30 – 15:00 ve třídě Motýlků
2. skupina od 15:00 – 15:30 ve třídě Motýlků

4.
4.
5.
6.

10.
10.
10.
10.

Plavecká školička – 3. hodina
ZK „Malí umělci“
ZK „Angličtina hrou“
Divadlo Koloběžka s „Houbařskou pohádkou“ (45Kč/dítě)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.
11.
11.
13.

10. ZK „Malý olympionik“
10. Plavecká školička – 4. hodina
10. ZK „Tančíme pro radost“
10. Pohybový program s bobles pomůckami (50Kč/dítě + MŠ)
Děti procvičí hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, navíc si užijí
legraci.
13. 10. ZK „Flétnička“
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

17. 10. „Jídlo jako duha“ (70Kč/dítě + MŠ)
Divadelní představení v rámci projektu Cepík zaměřené na zdravou
výživu.
17. 10. ZK „Malý olympionik“
18. 10. Plavecká školička – 5. hodina
18. 10. ZK „Malí umělci“
19. 10. ZK „Angličtina hrou“
20. 10. ZK „Flétnička“
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24.
25.
25.
26.
27.

10. ZK „Malý olympionik“
10. Plavecká školička – 6. hodina
10. ZK „Tančíme pro radost“
– 27. 10. v době podzimních prázdnin školáků MŠ v provozu.
10. ZK „Flétnička“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31. 10. ZK „Malý olympionik“
31. 10. DÝŇOVÁNÍ – společné odpolední tvoření pro děti a rodiče
- průběžně od 14:30 – 16:30 na zahradě MŠ
- dýně a nástroje si přinese každý sám
- teplé nápoje pro děti i rodiče a občerstvení (buřtík k opečení,
chléb, hořčice x kečup, sladkost) zajistí školička
Pohodový říjen Vám všem přeje ŠKOLIČKA

