Třída Motýlků se v březnu seznamovala s novou zastupující učitelkou Jitkou. Bylo
potřeba ji naučit naše jména, oblíbené činnosti, kamarády, hry. Při ranním kruhu a
procházkách jsme si hodně povídali, rytmizovali naše jména, dokonce jsme pracovali s mapou
a ukazovali, kde, kdo bydlí.
Tematicky byl březen zaměřený na jaro, tentokrát na jarní probuzení zvířat. Poznávali
jsme různé zástupce zvířat, jejich mláďata a život. Obrázky jsme třídili na savce, hmyz, ptáky
a ryby. Vyrobili jsme o nich ve skupinách plakáty, které jsme před ostatními prezentovali.
V knihách jsme se dozvěděli, jak zvířata přezimují a jak se rozmnožují. Nejvíce nás zaujala
kniha o hadech a několikrát jsme si četli o životě ptáků. Společně jsme dokázali popsat, co je
typickým znakem ptáků nebo savců. Učili jsme se popsat, co zvířata umí – létat, plazit se,
skákat, běhat, chodit, lézt, stavět, jíst, spát, sedět atd. Zároveň jsme slova rytmizovali a
vyvozovali první a poslední hlásku.
Pravidelně jsme chodili do tělocvičny. Cvičili jsme jako kočka s koťaty nebo třeba
pejsek a kočička. Na začátku cvičení jsme se vždy hezky pozdravili básničkou. Pak už jsme
mohli běhat volně nebo za někým, hrát honičky, protahovat svoje tělo, zdolávat překážkové
dráhy. Své tělo jsme se také snažili protahovat každé ráno při rozcvičce s básničkou Zdravíme
Sluníčko.
V březnu jsme procvičovali hudební a výtvarné dovednosti. Opakovali jsme hudební
cítění pomocí pohybových her na poznávání rytmu, dynamiky a tempa. Hráli jsme na ozvučná
dřívka, zpívali. Vyrobili jsme si z papíru myšku, na které šlo procvičit vázání uzlu z ocásku.
Velikou radost nám dělalo malování trávníků s květinami, do kterých jsme nakonec posadili
kuřátko z barevné čtvrtky. Každý obrázek je originál, protože jsme s šablonami pracovali jen
trošku a měli prostor pro vlastní vyjádření.
Na konci měsíce jsme si povídali o knihách, jak se k nim máme chovat, kde se půjčují
a kde kupují. Rozlišovali jsme mezi knihami naučnými a pohádkovými. Někteří Motýlci
přinesli svou oblíbenou knížku ukázat a někteří nám ukázali, že už umí číst.
Na pracovních listech jsme v průběhu měsíce procvičili grafomotoriku, počítání a
zrakové vnímání. Měsíc nám velmi rychle utekl. Nestihli jsme se ani chvilku nudit a víme, že
v dubnu to bude zrovna tak. V naší školce je stále co dělat.

