Pečení s Renčou, kdy budeme připravovat všelijaké dobroty, na výtvory se
milí rodiče můžete těšit k čaji a kávě. Pokud by jste se chtěli zapojit do
přinášení surovin, budeme moc rádi, receptury budou vždy týden dopředu
viset na dveřích do herny, děkujeme.
25.10. Uspávání broučka. Vyrobíme si své zvířátko, které připravíme na
zimní spánek a pomalu přivítáme zimu.
7.11. Návštěva Ekocentra v Mladé Boleslavi. Zážitkový program o tom,
kdo v minizoo bydlí. Navštívíme zvířátka v ohradě, voliéře, ale i v teráriu.
Zvířátka si pohladíme, nakrmíme a společně si pohrajeme. Cena programu
je 75Kč, odjezd od MŠ v 9:00.
1.11. Halloween. Školka se nám v tento den promění ve strašidelný zámek
plný magie, kouzel a soutěží, proto je pochopitelné, že dovnitř smí pouze
střáci a strašidla.
4. - 15.11. Období draka. V tomto období bychom s dětmi chtěli pouštět
draka, pokud nám počasí dovolí. Pokud by si někdo z dětí chtěl přinést
svého, prosíme, konzultujte s třídními učitelkami.
27.11. Celoškolkový výlet do Dobrovic. Kde budeme absolvovat nejen
výstavu Brána recyklace, jejímž cílem je poukázat na význam třídění
odpadů a jejich recyklaci, ale také výukový program Odpadem to nekončí.
Celý program je zaměřený na správné nakládání s odpady a na možnosti
jejich dalšího využití, na které navážeme i v naší MŠ svými projekty. Cena
programu je 75Kč, odjezd od MŠ je v 8:30!
4.12. Svatá Barborka. Prosíme rodiče, aby dětem přinesli ponožku pro
Barborku, do které jim nadělí dobroty za zásluhy a chování.
6.12. Mikuláš, anděl a čert. Další vzácní hosté, kteří navštíví naší školku
a stejně tak, jako Barborka nadělí dětem odměnu dle jejich chování a to ať
už doma, či ve školce, neboť se traduje, že má Mikuláš kouzelnou knihu,
ve které je vše napsáno.
10.12. Focení. Návrh fotografie jednotlivců a cena budou vyvěšeny ke
konci listopadu na hlavní nástěnce.
19.12. Besídka. Všichni jste srdečně zváni na besídku vašich dětí, která
bude spojená s Vánočním tvořením, začátek v 15:00.

