Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
zima – školní rok 2017/2018 – mateřská škola Babice
V úterý 28. 11. 2017 děti zhlédly divadelní představení
„Lakomá myška“. Prostřednictvím malé myšky se děti
seznámily s kladným a záporným hrdinou, naučily se
rozpoznat dobrý skutek, učily se pojmenovat „lakomý“. Myška
vtáhla děti do pohádky, svojí reakcí ovlivňovaly děj příběhu,
vyzkoušely si umět a nebát se projevit před publikem.
V pátek 1. 12. 2017 navštívilo mateřskou školu divadlo se
třemi pohádkami: Dlouhý, široký a bystrozraký, Tři prasátka,
O Koblížkovi. Tři pohádkové příběhy ukázaly dětem, jak je
důležité mít kamarády, jak je důležité umět si navzájem
pomáhat, umět respektovat jeden druhého.
V úterý 5. 12. 2017 děti prožily mikulášské dopoledne plné her, soutěží, ale hlavně se dočkaly
návštěvy Mikuláše, čerta a anděla, kteří jim přinesli sladkou nadílku. Společně jsme si všichni
zazpívali čertovské písničky a přivítali jsme nadcházející
vánoční čas.
V týdnu od 11. 12 do 15. 12. 2017 mateřskou školu
navštívila maminka paní Martinkovičová, která s dětmi tvořila
písková přáníčka. Děti se seznámily s technikou pískování,
vybraly si přáníčko, které pod vedením paní Martinkovičové
vyrobily. Svými drobnými prstíčky vysypávaly předkreslené
tvary a různými pohyby přesouvaly barevný písek po šabloně.
Za odměnu si každý odnesl krásný barevný obrázek.
V pátek 15. 12. 2017 děti čekalo v mateřské škole velké
překvapení. V dopoledních hodinách se konala vánoční
nadílka dárečků pod stromečkem. Děti společně rozbalovaly
dárečky, zpívaly vánoční koledy, ochutnávaly vánoční
cukroví.
V odpoledních hodinách pokračoval Štědrý den v mateřské
škole s rodinnými příslušníky. Maminky, tatínky, sourozence,
babičky a dědečky čekalo milé překvapení. Děti předvedly
vánoční pásmo básniček, koled, tanečků, společně jsme
rozsvítili vánoční světýlka, u kterých jsme si zazpívali koledy. Na závěr vánoční pohody všechny
potěšil ohňostroj plný barev.
V pondělí 18. 12. 2017 proběhlo v mateřské škole vánoční setkání se seniory. Babičky a
dědečkové společně s dětmi přivítali vánoční čas, zazpívali si s dětmi vánoční koledy, vyslechli si
pásmo básniček, říkanek. Na závěr radostného setkání rozdaly děti seniorům malé dárečky a
vánoční přáníčka, která pro ně vyrobily.
Ve středu 10. 1. 2018 děti zhlédly v mateřské škole hudební divadlo, „Pohádka o malé hvězdě“.
Prostřednictvím pohádkového děje se přenesly do vesmíru,
seznámily se s názvy souhvězdí, poslechly si zvuky vody,
větru, bouřky. Na závěr si děti vyzkoušely hru na bubny a
pomocí barevných hedvábných šátků si zatancovaly hvězdný
tanec.
V úterý 13. 2. 2018 navštívilo mateřskou školu divadlo
s představením Andersenovy pohádky. Děti shlédly pohádku
„Sněhová královna“, „Pasáček vepřů“, a „Ošklivé káčátko“.
Děti se naučily, že chytrost vítězí nad hloupostí a přátelství je
silnější, než strach.

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 se konal v mateřské škole KARNEVAL. Děti během celého dne skotačily
v maskách, představovaly se vzájemně, prožily dopoledne plné soutěží, her a tancování. Všechny
masky byly na závěr odměněny, děti si z veselice odnesly spoustu zážitků a dárečků.

V úterý 6. 3. 2018 navštívilo mateřskou školu maňáskové divadlo Šikulka. Děti shlédly pohádku
„Medvídku vstávej“. Během děje se seznámily a naučily se písničku, která provázela celý děj
pohádky. Děti pomáhaly malému medvídkovi s úklidem svého pokojíčku, učily se, jak je důležité
vracet věci na své místo.
Ve čtvrtek 8. 3. 2018 navštívilo mateřskou školu sférické
kino. Děti se ocitly v kouzelném prostoru, ve kterém si
připadaly, jako by byly přímo pod hvězdnou oblohou.
Neuvěřitelným pohledem v 360 stupních se dostaly na jinou
planetu, seznámily se s tajemstvím přitažlivosti, prohlédly si
putování Slunce a Měsíce po obloze.
Ve středu 14. 3. 2018 navštívilo mateřskou školu divadlo
Muzikant. Děti si zazpívaly písničky z pohádek, luštily
písničkové hádanky, určovaly pohádky podle obrázků.
Všechny děti si zahrály na orchestr, kdy doprovázely děj
pohádky hrou na hudební nástrojky.

