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Od konce listopadu jsme se již začali společně s dětmi těšit na Vánoce. Počasí nám přálo a tak
jsme si vánoční náladu užívali. Během adventu jsme se procházeli po obci, pozorovali vánočnmí
výzdobu, vyfotili se u stromečku. Děti vyráběly
vánoční přáníčka a společně si vánočně
vyzdobily školku.
V rámci projektu „Mezigenerační setkání“
děti navštívily domov seniorů, kde si všichni
společně napekli vánoční linecké cukroví.
Mikulášská nadílka v mateřské škole proběhla
v pondělí 5.12. Děti dostaly od Mikuláše balíček
plný sladkostí a dobrot. Děti zazpívaly Mikuláši
a čertům písničky či přednesly básničky. Celá
akce se obešla bez slziček a v radostné
atmosféře.
Ještě před Vánocemi navštívil naši školku pan kouzelník,
který dětem předvedl mnoho zajímavých kouzel a vyčaroval
jim i živá zvířátka, králíčka a holubičku. Děti si některé triky i
samy vyzkoušely.
Nejvíc se však děti těšily na vánoční nadílku, na kterou si
přichystaly spoustu vánočních písniček, říkanek a koled.
Besídka proběhla 14. prosince. Děti si užily slavnostní oběd s
čočkovou polévkou, smaženou rybou a bramborovým salátem.
Pod vánočním stromečkem na ně čekala spousta dárečků, se
kterými si ještě do vánočních prázdnin stihly pohrát.
Před vánočními prázdninami jsme také
uspořádali odpolední společné posezení s
dětmi a rodiči u vánočního punče, děti
předvedly rodičům krátké pásmo s koledami
a vánočními písněmi a básněmi.
Během měsíce ledna jsme se ještě stačili
povozit na bobech a užít si nadílky sněhu,
pozorovaly vlastnosti sněhu a ledu, než nás
dostihla virová epidemie. V měsíci lednu
jsme si také povídali o lesní zvěři, děti
poznávaly zvířátka podle typických znaků a
snažily se je výtvarně zachytit. Užívali jsme
si tématické vycházky do lesa, kde děti
pozorovaly stopy zvířátek a přinesly jim ke
krmelci tvrdé pečivo a ovoce.
Během února si děti upevňovaly základní společenské návyky, seznamovaly sa s profesemi lidí,
na tématických vycházkách pozorovaly, kde lidé pracují a poznávaly významnými místa a budovy v
obci. Ukázaly si, kde kdo bydlí a seznámily se s rozdíly mezi městem a vesnicí. Také jsme si s
dětmi povídali o rodině, děti se seznamovaly s názvy členů rodiny.
V únoru si děti také 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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