Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
podzim – školní rok 2015/2016 – mateřská škola Havířská
Školní rok jsme letos zahájili v úterý 1. září. V tomto školním roce se nám přihlásilo 28 dětí,
z toho 12 děvčat a 16 chlapců, 3 děti mají odloženou školní docházku.
Během září se děti seznamovaly s prostředím školy a
jejím okolím, se zaměstnanci, organizací dne. Na
tématických vycházkách jsme si ukázali, kde kdo bydlí.
S rodiči jsme si vyjeli vláčkem po úzkokolejce do
Zbýšova, kde jsme si prohlédli muzeum, děti si pohrály a
opekli jsme si společně špekáčky. Počasí nám přálo a výlet
se nám velmi vydařil. V září děti také zhlédly
muzikoterapeutické pásmo s přírodními hudebními
nástroji.
V říjnu si děti osvojovaly poznatky o podzimu, na
tématických vycházkách pozorovaly podzim v lese, na
poli a práce na zahradě. Využili jsme přírodních materiálů
na výrobu různých podzimních výrobků – děti si zhotovily
zvířátka z kaštanů a lesních plodů, podzimní košíčky s
přírodninami, strašidýlka z barevných podzimních listů,
které si nasbíraly na tématických vycházkách. Uspořádali
jsme pro děti lesní olympiádu – soutěž v atletice s
využitím přírodních překážek.
Od měsíce října jsme rovněž v mateřské škole zahájili
na přání rodičů několik kroužků pro děti. Výuku
anglického jazyka pro nejmenší ve spolupráci s jazykovou
školou, výtvarný kroužek Šikulky ve spolupráci s místním
Domem dětí a taneční kroužek pod vedením lektorek z Mighty Shake v Zastávce a kroužek
logopedické nápravy pro děti s vadami řeči.
Měsíc listopad jsme věnovali tématu péče o zdraví. Děti se seznamovaly se základními
znalostmi o lidském těle a zdraví.. Využili jsme různé encyklopedie, které si děti i přinesly z domu.
Navštívili jsme místní Dům Zdraví a podívali se k místní lékárně. Děti si zahrály celodenní
námětovou hru „Pečuj o své zdraví“, při které si zopakovaly všechny poznatky o těle a zdraví.
V měsci listopadu rovněž navštívilo naši školku maňáskové divadélko s pohádkami O perníkové
chaloupce, Kohoutek a slepička a O třech klubíčkách. V listopadu se také děti fotografovaly na
kalendáře s vánoční tématikou.
Ve spolupráci s místním
Domem pro seniory jsme
letos zahájili projekt
„Mezigenerační setkání“,
při němž děti navštívily
seniory a společně si užili
pečení předmikulášských
perníčků. Akce se velice
vydařila, senioři byli z
dětí nadšení, rozpovídali se s nimi, společně si při pečení zazpívali, děti si zase užívaly velké
pozornosti babiček a dědečků, dostaly i krásné dárečky.
Perníčkovaní jsme si nakonec užili i v mateřské škole spolu s maminkami, těsně před první
adventní nedělí. Teď už nám zbývá jen společně se těšit a připravovat na Vánoce. Ale o tom zas až
příště.
Jana Švejdová

