Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
zima – školní rok 2015/2016 – mateřská škola Havířská
Adventní těšení jsme si letos užívali už od
konce listopadu. Děti si vánočně vyzdobily
školičku, vyráběly vánoční přáníčka a výrobky
na nástěnku. Na tématických vycházkách
pozorovaly vánoční výzdobu a atmosféru v
obci, vyfotografovaly se společně pod
vánočním stromem. Užili jsme si také společné
odpolední perníčkování s maminkami a
babičkami.
V pátek 4.12. proběhla mikulášská nadílka,
kdy děti za pěknou básničku či písničku dostaly
od Mikuláše balíček plný sladkostí a vitamínů. Protože byly naše děti celý rok hodné, čerti letos
zase odešli s prázdnou…
V prosinci navštívilo naši školku maňáskové divadélko Rolnička a také kouzelník, který dětem
předvedl mnoho zajímavých kouzel a vyčaroval jim i živá zvířátka.
Nejvíc se však děti těšily na vánoční nadílku, na kterou si
přichystaly spoustu vánočních písniček, říkanek a koled.
Besídka proběhla 14.12., děti si užily slavnostní oběd a
dostaly spoustu dárečků pod stromeček, se kterými si ještě do
vánočních prázdnin stihly pohrát.
V měsíci lednu jsme si díky sněhové nadílce užívali
tématické vycházky do zimní přírody. Zvířátkům děti již
tradičně zanesly
do lesa něco na
zub-jablíčka
a
tvrdé
pečivo.
Pozorovaly stopy zvířátek v lese a poznávaly, komu
patří. Na školní zahradě si postavily sněhuláčky,
zasoutěžily si také v hodu sněhovými koulemi.
V měsíci lednu také předškolní děti navštívily
základní školu a podívaly se před zápisem do prvních
tříd. Zápis do základní školy pak proběhl začátkem
února a děti tak ve školním prostředí nebyly poprvé.
Naši školku také navštívilo maňáskové divadélko
se třemi pěknými pohádkami. Dětem se divadélko
velmi líbilo a pozvali jsme herce, aby za námi přijeli
ještě na jaře.
Během února se děti na tématických vycházkách
podívaly na významná místa v naší obci a seznámily
se, kde všude lidé pracují.
Děti si také velmi užily maškarní karneval v
mateřské škole se spoustou soutěží, občerstvením
a bohatou tombolou. Na karneval jim maminky
připravily velmi pěkné a vtipné kostýmy.
Během zimního období na naší škole rovněž probíhaly zájmové kroužky – výtvarný kroužek
Šikulky, taneční kroužek, angličtina a logopedická náprava.
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