Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
podzim – školní rok 2016/2017 – mateřská škola Havířská
Letošní školní rok jsme zahájili ve čtvrtek 1. září. V tomto školním roce se nám přihlásilo 25
dětí, z toho 10 děvčat a 15chlapců, v letošním školním roce nemáme žádné dítě s odloženou školní
docházkou.
Během září se děti seznamovaly s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci, organizací
dne. Na tématických vycházkách jsme si ukázali, kde kdo bydlí. Hned ve druhém týdnu k nám
přijelo maňáskové divadélko s pohádkami O veliké řepě, O třech prasátkách, O kůzlátkách a vlku.
S rodiči jsme si vyjeli vláčkem po úzkokolejce do Zbýšova,
kde jsme si prohlédli muzeum železnic, děti si pohrály a
opekli jsme si společně špekáčky. Počasí nám přálo a výlet se
nám velmi vydařil. Koncem září děti zhlédly po domluvě
přistávání a start vrtulníku na hřišti u nádraží. Během měsíce
října si děti osvojovaly poznatky o podzimu, na tématických
vychákách 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.
Od měsíce října jsme na přání rodičů zahájili 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. Naši
školku rovněž navštěvuje logopedka, která provádí nápravu řeči u dětí s logopedickými vadami.
V měsíci říjnu nás navštívilo divadélko s pohádkou Duhové
království a také se děti fotografovaly na kalendáře s vánoční
tématikou.
Měsíc listopad jsme věnovali tématu o lidském těle a péči o
zdraví. Děti se seznamovaly se základními znalostmi o lidském
těle, jeho částech orgánech a jejich funkcí. Učily se
pojmenovat jeho části, poznávaly, jak tělo funguje.Využili jsme
různé encyklopedie, které si děti i přinesly z domu. Děti se
seznamovaly s tím, co lidskému zdraví prospívá nebo naopak škodí. 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.
Ve spolupráci s rodiči jsme s dětmi
procvičovali samostatnost při upevňování
hygienických návyků a oblékání. V měsci
listopadu rovněž děti zhlédly pásmo pro děti
Barevný svět.
Se staršími dětmi jsme navštívili v rámci
projektu Mezigenerační setkání Dům seniorů, kde
si děti společně se seniory napekly linecké
cukroví, zazpívaly písničky a popovídaly si. Akce
se velice vydařila, senioři byli s dětí nadšení,
rozpovídali se snimi, společně si při pečení
zazpívali, děti si zase užívaly velké pozornosti od
babiček a dědečků, dostaly i krásné dárečky. Touto akcí jsme vstoupili do adventního času a
budeme si užívat přípravy na Vánoce. Ale o tom zase až příště...

