Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
jaro – školní rok 2015/2016 – mateřská škola Havířská
Letošní jaro jsme si užívali už od začátku března a začali jsme postupnými přípravami na
Velikonoce. Děti si vyzdobily školku, malovaly kraslice, vyráběly papírové zajíčky. Na vycházkách
děti pozorovaly výzdobu v obci a v oknech domů. Těsně před velikonočními svátky si děti zažily
pomlázku v mateřské škole.
Do poloviny dubna ještě probíhaly edukativní skupinky pro předškolní děti v základní škole, při
nichž byli přítomni rodiče. Učitelky ze základní a mateřské školy tím pomáhaly dětem při přechodu
z mateřské do základní školy.
Během celého jarního období probíhaly rovněž v mateřské škole různé
kroužky pro děti – výtvarný kroužek Šikulky, taneční kroužek,
logopedická náprava a kroužek angličtiny. Od měsíce dubna začaly děti
také jezdit do plavecké školy v Nové Vsi.
V měsíci březnu si děti užily ve školce jeden den celý pohádkový.
Zahrály si improvizované maňáskové divadélko, přinesly si z domova
svoje oblíbené pohádkové knížky, o kterých si vyprávěly a společně jsme
si četli pohádky.
Naši školku během jara také několikrát navštívilo maňáskové divadlo
Rolnička a divadlo Janečkovi s pěknými klasickými pohádkami.
Měsíc duben jsme věnovali pozorování jarní přírody. Na tématických
vycházkách pozorovaly děti práci lidí na zahradě, seznamovaly se s názvy
různého zahradního nářadí, učily se
pojmenovat různé jarní květiny, keře a stromy,
pozorovaly probouzející se přírodu v lese.
Během měsíce dubna se děti také seznámily
s názvy domácích zvířat a jejich mláďat,
navštívily drobné chovatele v obci.
Na měsíc květen jsme si naplánovali
společný výlet s rodiči do brněnské ZOO a na
parník. Počásí přálo, výlet jsme si krásně užili.
Měsíc červen patří dětem. Svůj svátek děti
oslavily celodenní akcí na školní zahradě. Děti
si zasoutěžily ve vtipných disciplínách,
pochutnaly si na zmrzlinovém poháru,
nechyběly sladké odměny. V červnu se také
předškolní
děti
zúčastnily
olympiády
mateřských škol na hřišti. Vojtíšek Král
vybojoval pro naši školku krásné umístění v
běhu.
V předposledním horkém červnovém týdnu
jsme se s dětmi vypravili na točenou zmrzlinu.
Ta byla dobrá!
Školní rok jsme zakončili společně s dětmi a
rodiči na školní zahradě, kde jsme pro děti
připravili soutěže, hledání pokladu a proběhlo
také pasování budoucích prvňáčků a rozloučení
s nimi. Samozřejmě za bouchání dětského
„šampáňa“. A pak jsme si všichni pochutnali na opečených špekáčcích. Naštěstí mrak, co nás celé
odpoledne strašil, si to nakonec rozmyslel a příjemné odpoledne nám dopřál bez deštíku.
Jana Švejdová

