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Tak už jsme zase spolu v naší školičce. V letošním roce přišlo především do třídy „kuřátek“
hodně nových dětí. Poznávaly nové prostředí, kamarády, co je to být bez mámy a táty. Loučení je
pro některé děti i rodiče těžké, ale za nějaký čas to určitě všichni společně zvládneme.Pro děti jsme
proto začátkem září připravili na naší školní zahradě pohádkové
dopoledne.
Naším záměrem bylo formou soutěživých her
upevňovat pěkné vztahy mezi staršími a mladšími dětmi. A starší
děti si opravdu vzaly za své se o kamarády starat, pomáhat jim při
plnění úkolů, povzbuzovat je. Všichni jsme si toto dopoledne
hezky užili.
Dalším společným zážitkem bylo pro děti vystoupení skupiny
Zeyferus s živými dravci. Děti si mohly ptáky prohlédnout,
poslechnout si o nich různé zajímavosti, mohly si pohladit výra,
shlédly ukázky některých ptáků při lovu.
K tradici u nás v mateřské škole patří pečení brambor na školní
zahradě. Děti se moc těšily, se zaujetím sledovaly, jak dáváme
brambory do popela, zahrabáváme je a s napětím čekaly, jak to s
těmi bramborami dopadne. Když jsme je dětem po upečení rozdali,
byly překvapené, jak se teplem změnily, že se od nich mohou
umazat, a jak výborně chutnají!
Do daleké Afriky jsme se „podívali“ v pohádce Černoušek
Bumty. Bumty se vypravil hledat pro všechny ztracenou řeku a pro
sebe bubínek. Cestou potkával různá zvířátka, některá mu radou pomohla, některá se ho snažila
oklamat. Nakonec mu poradil starý dobrák lev, Bumty našel řeku i bubínek a lev nového kamaráda.
Do tajemného světa vesmíru zavedl děti opičák Cocomog. Spolu se svými kamarády pomáhal
malému mimozemšťánkovi najít
maminku a
tatínka. Během letu raketoplánem na jejich planetu
přibližoval dětem planety sluneční soustavy i jiná
tělesa, která můžeme ve vesmíru vidět. Vesmírná
výprava měla šťastný konec. Dětem se příběh líbil,
pro mnohé byla tato filmová projekce zcela novým
zážitkem.
Každý rok připravujeme pro děti a jejich rodiče
téma pro společné tvoření v rodinném kruhu. Letos
to bylo kamínkování. Děti kamínky zdobily
barvičkami, vyráběly z nich zvířátka, panáčky,
různé koláže, při práci využívaly i jiné materiály.
Hotovými výrobky hezky vyzdobily prostory
šaten. Všem dětem i rodičům, kteří se podíleli, děkujeme za spolupráci.
Zavírání školní zahrady a lesa patří k tradicím naší školky. Ze
zahrady jsme uklidili hračky, děti shrabovaly listí na hromady.
Papírovým klíčem a kouzelnými zaříkadly děti zamkly pískoviště,
průlezky, houpačky a už teď se zase těsí na jaro, kdy si budou
moci na zahradě hrát.
Zavírání lesa jsme spojili s hrou „šípkovaná“. Děti hledaly
podle šipek správnou cestu do lesa a plnily úkoly. Říkankou a
klíčem zamkly les, skřítkovi, kterého si vyrobily, postavily mezi
kořeny stromu, z přírodnin domeček a poprosily ho, aby les a
zvířátka přes zimu dobře hlídal.
Hudební vystoupení pana Vojkůvky patří vždy k příjemným zážitkům. I tentokrát dokázal děti
zaujmout, zažily spoustu legrace, zazpívaly si, zatančily, poslechly si úryvky vážné hudby a
vánoční koleda v nás navodila příjemné vánoční období, které právě začíná.

