Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
zima – školní rok 2015/2016 – mateřská škola U Školy
V kalendáři nastoupil svoji vládu měsíc prosinec, poslední ale zároveň nejhezčí měsíc v roce
zvláště pro děti. První kdo přišel do naší školky, byl již tradičně Mikuláš se skupinkou čertů a
andělů. Děti jej napjatě očekávaly a každý zazpíval nebo zarecitoval nějakou píseň nebo báseň a
poté následovala sladká odměna v podobě balíčků plného ovoce a sladkostí. Další akcí v naší školce
je již tradičně nadílka hraček pod vánočním
stromečkem v obou našich třídách. O to je radost dětí
větší, když každý najde malý dárek, který si odnese
domů. Letos to byl malý plyšáček. Jako poslední akcí
v předvánočním čase je posezení u stromečku s rodiči,
kdy děti rodičům předvedou malé vystoupení,
společně si vyrobí vánoční přáníčko, maminky a
tatínci ochutnají připravené cukroví a jednohubky,
které jsme s dětmi připravili na sváteční odpoledne.
Děti si s rodiči pohrají s novými hračkami a navečer
odcházejí domů svátečně naladěni na opravdový
Štědrý den, který zanedlouho bude u nich doma.
První týden v novém roce jsme si s dětmi ze třídy „Kuřátek“
vzájemně zahráli zimní pohádky. Obě vystoupení se dětem povedla a
odměnily se velkým potleskem. Měsíc leden nám přinesl hodně sněhu
a také velký mráz. Společně jsme si užívali zimních radovánek,
koulování, stavby sněhuláka, bobování, malování na sníh a také jsme
obdivovali obrovské rampouchy, které nám na zahradě vytvořil silný
mráz. Celý leden jsme si připadali jak v pohádce. Další akcí v tomto
měsíci bylo divadelní představení „Skřítkové z Bezbolístkova“. Bylo
to vlastně takové povídání o nemocném medvědovi, který neuměl
pojmenovat základní části lidského těla. Děti se během programu
naučily poznávat zdravé a nezdravé potraviny, jmenovat jednotlivé
části lidského těla, poznávat značení nemocnice i první pomoci ve
městech. Letošní zima byla opravdu mrazivá a sněhová, proto jsme
s dětmi s obou našich tříd společně připravili pro volně žijící zvířata a ptáky hostinu. Děti ke
krmítkům na okraji lesa přinesly jablíčka, starý chléb, rohlíky, mrkvičky a pro ptáčky strouhanku a
nějaká zrníčka. Vše jsme zvířátkům v lese nachystali
a cestou zpět jsme si povídali o tom, že určitě zvířátka
a ptáčci nebudou mít v zimě tak velký hlad.
Těsně po ukončení prvního pololetí tohoto
školního roku k nám do školky přišli na návštěvu naši
prvňáčci. Přinesli svoje vysvědčení, na kterém byly
samozřejmě samé jedničky. Naši předškoláčci jim
dali malou sladkou odměnu a děti si společně pohrály
s novými hračkami a stavebnicemi ve školce.
Návštěva rychle utekla a děti se vracely do školy
s tím, že se s některými předškoláčky již brzo uvidí
ve škole. Také vystoupení kouzelníka „Katonase“
v naší školce bylo tajemné, plné kouzel, zpívající pejsek, tančící kapesník, zmizení prstenu a
mnoho jiných kouzel. Největší překvapení pro děti nastalo na závěr pořadu, když si každý odnesl
domů nafouknutý balonek složený do tvaru zvířátka.
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