
 

 

 

 

 
 

 
 

                                

Březen 2022 
 

Motto: „Školka jako místo společného  

                    růstu a setkávání” 

Naše vize: „Spokojený rodič a dítě  

        připravené do další životní etapy“ 
 

O čem si budeme s dětmi povídat, 

co nás čeká? 

 

  

 

 

 

...do práce se dáme,  

na nic nečekáme….. 

 

   V měsíci březnu nás čeká téma:  

   „Knižní bohatství“ 

   „Znaky jara“ 

 Budeme si povídat o jaru, co se 

děje v přírodě po zimě 

 Vytvoříme si myšlenkovou mapu 

jara 

 Zasadíme si jarní osení 

 Seznámíme se s měsícem knihy 

               s významem knihy pro nás 

 Budeme společně připravovat naší 

zahrádku na sázení kytiček a 

semínek 

 Na vycházce budeme pozorovat 

první jarní kytičky 

 

Jarní básnička 

 Sluníčko nám vykukuje, 

příchod jara oznamuje. 

Už tu bude brzo s námi, 

začíná to sněženkami. 

Přidají se bledulky, 

pro kluky i pro holky. 

Pojďte, vyrazíme ven, 

přivítat tu jarní den! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Akce na tento měsíc: 

4.3.   Masopustní průvod  
14.3. Vyšetření zraku 
31.3. Otvírání zahrádky 
 

Celý měsíc si připomínáme svátek 

knihy. 

Prosíme rodiče o spolupráci s námi 

při čtení pohádek – mohou přijít  

do školy přečíst dětem pohádku.      

Bližší informace v šatně tříd  

a u paní učitelek. 

 

          Těšíme se na vás  

         

             PLAVÁNÍ:   od února - každé úterý 

 8.3.2022 – pavilon A, doplněný  

                   dětmi pavilonu B 

 15.3.2022 – pavilon A, doplněný  

                     dětmi pavilonu B 

    Cena plavání činí 40,- Kč/den 

Mateřská škola  

Motýlek  
Ústí nad Labem 

Keplerova 782/ 26,  

příspěvková organizace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelené poselství - jarní osení 

Pomůcky: 

 semínka-pšenice, ječmene, nebo 

žita 

 květináček, kelímek, nebo mistička 

 zemina 

 konvička s vodou 

 dekorace dle fantazie a možností 

 

 

 

 

 

 

Postup:  

 Nejprve si připravíme všechny 

pomůcky 

 Do kelímku, nebo misky dáme 

hlínu, zeminu 

 Semínka vložíme jedno vedle 

druhého   

 Semínka trošku zatlačíme do hlíny 

 Zalijeme vodou z konvičky  

 Dáme na slunné místo a 

pozorujeme a staráme se  

o semínka 

 Až travička vyroste, ozdobíme ji 

dekoracemi a dále ji zaléváme                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Jarní hádanky: 

 Na nevelkém stonečku spousta    

 žlutých zvonečků. Každý z nich má  

 k jaru klíč. Copak je to? …………. 

 

 

 

 

 

 

Trojdílná sukénka, bílá a malinká. 

 Nosí jí panenka, má jméno ……… 

 

 

  


