Dobrý den milí předškoláci,
tak se dnes (který je den? druhý den v týdnu)

zase scházíme . Dnes nám

volal pan meteorolog (kdo je to meteorolog?) a říkal, že dnes bude pěkné
počasí a tak byste mohly třeba na výlet do lesa. Sluničko svítit asi moc nebude
(v kterém ročním období svítí sluníčko nejvíce?)
, ale důležité je, že nemá
pršet. Než do lesa vyrazíte, protáhněte si tělo, jako to děláme ve školce
v tělocvičně. To kdyby vás v lese honil třeba zajíc, ať mu utečete. A také si
připomeňte, jak se v lese máme chovat. Nezapomeňte, že na návštěvu jdete vy
ke zvířátkům ( k jakým zvířátkům?)
a tak se podle toho chovejte. Ale my
víme, že tohle všechno vy už dobře znáte a budete skvělí, věříme vám. Jsme
zvědavé, zda půjdete do lesa jehličnatého, listnatého nebo smíšeného, ale to
byste nám mohly nakreslit, nebo namalovat. Pod těmito odkazy najdete krátká
videa, právě o těchto stromech:
https://www.youtube.com/watch?v=Bem_DoIeAZc
https://www.youtube.com/watch?v=QmLDvngPSqU
A to bude úkol pro nás, rozpoznat, v kterém lese jste byly. V listnatém lese vás
určitě překvapí velké množství spadaného listí na zemi, ale zase se v listí můžete
hezky vydovádět. To nám připomíná, že už nás opustil měsíc říjen a na trůn
usedl měsíc................( a proč zrovna tento název?)
. To to letí milé děti,
vždyť teď máme roční období .................. a na dveře už pomalu ťuká roční
období.........................

.

Umíme si představit, jak je Váš domov hezky vyzdoben ,třeba dýněmi,
strašidýlky, duchy,....... Udělalo by nám velkou radost, kdyby jste se s námi o tu
krásu podělily. Poproste za nás maminky a tatínky, ať vyfotí vaše výrobky a
pošlou na e-mail predskolaci@mszitenice.cz. Tento e-mail bude sloužit pouze
pro komunikaci k distančnímu vzdělávání, pro zasílání zpětné vazby, fotografií,
a pro případ dotazů nebo nejasností k distančnímu vzdělávání.
SOUTĚŽ SOVY RÓZY: Děti, zkuste z listí vyrobit co nejdelšího hada (provlékání
listů na provázek), maminka přeměří metrem, udělejte foto a pošlete na e-mail.
Kdo bude mít nejdelšího listového hada?

Tak milé děti, myslíme, že vaše hlavičky i ruce se nudit nebudou, buďte pilné
jako .....(které zvířátko)

. Zítra (který den?)

dopis nečekejte, další dopis

Vám doručíme za 2dny ( který den?)
. Mějte se překrásně a těšte se na nás,
jako my se těšíme na vás, vaše paní učitelky.

