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Začíná nejkratší měsíc roku. I když letos má o jeden den více, protože je tzv. přestupný rok.
Na konci ledna jsme byli s družinou v kině na pohádce „ Trollové a kouzelný svět.“ A na
začátku února si o této pohádce hodně povídáme. Dost se dětem líbila a tak jsme si pastelkami
voskovkami Trolla namalovali, který se nám nejvíc líbil.
Venku není sníh, a protože děti rády tvoří, děláme sněhuláka jako mozaiku ( barevný i bílý
papír, lepidlo a pastelky) Zdobíme si tím nástěnku.
Děti si procvičují grafomotoriku a čísla. Hodně rády vybarvují složité obrázky zimní krajiny,
kde sáňkují děti. Alespoň na obrázku.
Pomocí čísel vybarvovaly obrázek zajíce s mrkví. Když je vhodné počasí jsme venku na
školním hřišti. Už aby bylo jaro. Na dětech je nejvíc vidět, když se dlouho nedostanou ven.
Některé dny jsme se dostali i do tělocvičny. Hrajeme vybíjenou, všichni proti všem, Mrazíka
nebo Rybičky , rybičky rybáři jedou. Děti tam rády chodí s 5- tým oddělením. Hodně mezi
sebou soutěží.
Je doba Masopustu, tak si s dětmi povídáme o něm. Je doba půstu před Velikonocemi.
K tomuto tématu jsme vyráběli šaška s kravatou. Děti si ho vyzdobily podle své fantazie.
Každý svého šaška. Moc se jim povedli.
Když je ošklivo a nemůžeme ven, díváme se na pohádky. Tentokrát to byla „ Lego příběh“
a „ Zvonilka a piráti.“
Raději bych jim četla pohádku, tak jako jsem byla zvyklá z minulých ročníků. Vždy po obědě
si děti lehly na koberec a já jim po obědě četla. Krásně se zklidnily a odpočinuly si.v této třídě
je několik narušitelů a tak to s nimi nejde.
Lepší bude až bude jaro a půjdeme častěji ven. Tak si to jaro alespoň přivoláváme. Tvoříme
z barevných papírů jarní kvítí ( sněženky). Výtvory pak dáváme na nástěnku.
Tato třída je opravdu hodně tvořivá.

