Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

podzim – školní rok 2017/2018 – mateřská škola Havířská
Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 4.9. V tomto školním roce se
nám přihlásilo 26 dětí, z toho 15 děvčat a 11 chlapců. Máme 6
předškoláků, z toho 3 děti s odloženou školní docházkou. Letos také
poprvé nastoupilo 6 dětí, které ještě nedosáhly 3 let věku. Proto jsme se
během září zaměřili hlavně na adaptaci malých dětí ve školce, pořídili
nové pomůcky pro nejmenší děti. Seznamovali jsme je s prostředím školy,
režimem dne a bezpečností při pobytu. Hned v žáří navštívil naši školku
kouzelník, který předvedl dětem mnoho zajímavých triků a vyčaroval
dětem i živá zvířátka. S rodiči jsme si vyjeli vláčkem po úzkokolejce do
Zbýšova, kde jsme si prohlédli muzeum železnic, děti si pohrály v
pískovišti a opekli jsme si společně špekáčky. Výlet se vydařil a ani nám
nevadilo, že jsme byli všichni od sazí. Na společných vycházkách jsme si
ukazovali, kde kdo bydlí, byli jsme také svědky startování a přistávání
vrtulníku na hřišti u nádraží. Od měsíce října
začaly děti navštěvovat kroužky angličtiny,
tanečního a logopedické nápravy. 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 výrobkůděti si zhotovily zvířátka z kaštanů a lesních plodů,
podzimní košíčky s přírodninami, strašidýlka z
barevných podzimních listů, které si nasbíraly na
tématických vycházkách. Navštívilo nás divadélko
s pohádkou Kouzelný kolotoč. Děti se také
vyfotografovaly na vánoční kalendáře. V listopadu
nás navštívilo divadlo manželů Janečkových
s pohádkami Koblížek a O třech prasátkách. Jinak
jsme již tradičně věnovali měsíc listapad tématu
o lidském těle a zdraví. Děti se seznamovaly

s částmi lidského těla a jeho orgány. Povídaly si o
tom, jak lidské tělo funguje, co mu prospívá nebo
škodí. Vyměnily si zkušenosti s dětskými
nemocemi a návštěvou paní doktorky. Navštívili
jme místní Dům zdraví a lékárnu. Děti si zahrály
celodenní námětovou hru, při které si zopakovaly všechny poznatky. Koncem listopadu jsme si
vyrazili s rodiči na adventní vycházku do Babic, navštívili jsme vánoční výstavu v tamní mateřské
škole. Cestou přes Ferdinandskou jsme si zasoutěžili, zazpívali a v cíli čekala na děti sladká
odměna.
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