Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
zima – školní rok 2017/2018 – mateřská škola Havířská
Zimní období ve školce jsme zahájili před první adventní nedělí společnou adventní vycházkou s
rodiči na vánoční výstavu v mateřské škole v Babicích. Cestou přes Ferdinandskou si děti
zasoutěžily a tím ukázaly rodičům, co všechno se doposud ve školce naučily. Poznávaly stromy,
barvy, určovaly směr cesty, pojmenovávaly lesní zvířátka. V závěru jsme si společně zazpívali
vánoční koledy a pak už nás čekala vyzdobená a útulná školka, kde jsme si mohli zakoupit zboží s
vánoční tématikou.
Celý měsíc prosinec jsme věnovali přípravám na vánoce. Děti si zdobily školičku, vyráběly
přáníčka a dárečky pro rodiče a připravovaly se na vánoční besídku pro rodiče.
Začátkem prosince naši školku navštívil Mikuláš s mnoha čerty a anděly. Děti mu přednesly
básničky a písničky, za které pak dostaly balíčky plné ovoce a dobrot. Sem tam ukápla nějaká ta
slzička u nejmenších dětí, ale ty brzy poznaly, že se nemají čeho bát.
Naši školku rovněž navštívilo maňáskové divadélko Pohádková školička s vánoční pohádkou,
děti si také užily vánoční nadílku s vánočním stromečkem.
Na tématických vycházkách jsme s dětmi pozorovali
vánoční výzdobu v obci a na domech. Vyšli jsme si také k
vánočnímu stromu, u kterého se děti společně vyfotografovaly
a také děti připravily vánoční stromeček pro lesní
zvířátka.Společně s rodiči jsme si užili vánoční besídku, na
kterou si děti připravily malé hudební vystoupení, ukázaly
rodičům, co všechno dostaly ve školce pod stromeček a
společně jsme ochutnávali vánoční cukroví a punč.
Po vánocích jsme se zašli podívat do
lesa, jak zvířátkům chutnala naše
vánoční hostina. Na stromečku
nezbylo vůbec nic, takže si zvířátka
vánoce taky užila.V měsíci lednu
počasí přálo zimním sportům. Na
školní zahradě děti sáňkovaly,
bobovaly a jezdily na lopatách. Také si
postavily velikého sněhuláka, kterého
pak pozorovaly, jak se s přibývajícím
teplem rozpouští. Na vycházkách děti
pozorovaly zimní přírodu a vlastnosti sněhu. Děti se seznámily s názvy lesních zvířat, jejich
životem v zimě a cestou ke krmelci, kam jim zanesly potravu, pozorovaly jejich stopy.
Naši školku navštívilo divadélko s pohádkou O pejskovi a kočičce.
V měsíci únoru jsme si s dětmi povídali o životě
v městě a na vesnici, naší obci, o profesích a o tom,
kde lidé pracují. Na tématických vycházkách jsme
si ukázali významné budovy v obci a pozorovali
práci lidí. Naši školku navštívilo divadélko
Rolnička.Zimní období jsme zakončili dětským
karnevalem v mateřské škole. Maminky dětem
připravily pěkné kostýmy a občerstvení. Děti si
zasoutěžily, zatančily a v bohaté tombole vyhrály
spoustu hraček a drobností. Karneval si děti moc
užily pak už jsme se začali všichni těšit na jaro.

