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

zima – školní rok 2017/2018 – mateřská škola U Školy
Prosinec
jsme
zahájili
divadelním
představením: „Slyšte,slyšte!“ Děti putovali
společně s Marií a Josefem do města Betléma.
Mikulášskou nadílku nám tradičně přinesli čerti,
Mikuláš a andělé ze základní školy. Děti
navštěvující kdysi mateřskou školu se dnes
dokonale přestrojily a přišly malé školáky pobavit
a podarovat. Děti ze třídy Berušky potěšily svou
návštěvou obyvatele Domu seniorů v Zastávce.
Svým elánem, úsměvem a čilostí starým lidem
udělaly velkou radost. Pomáhaly při vykrajování a
zdobení vánočního cukroví. Společně si zazpívali
koledy.
Na vánoční nadílku si v každé třídě nazdobíme vánoční
stromek, uděláme si pohodové dopoledne s dodržováním
vánočních tradic. Házíme pantoflem, pouštíme skořápky a
věštíme z hrnečků. Poté nás čeká vánoční nadílka a radost
z nových hraček. Ochutnáváme vánoční cukroví od maminek
a na oběd nám milé kuchařky usmaží rybu se salátem.
Druhý den se chystáme na návštěvu rodičů,které uvítáme
ve školce cukrovím a jednohubkami. Vše s dětmi vlastnoručně
připravujeme. Rodičům v každé třídě zvlášť předvedeme
krátký program s písněmi pro radost a pokračujeme vánoční
dílnou. Zde si mohli děti s rodiči vyrobit malý vánoční svícen. Děti potěšila ještě před vánočními
prázdninami „Vánoční pohádka.“ Herci dětem i učitelkám navodili tu správnou vánoční atmosféru.
Nový rok jsme v mateřské školce zahájili radostně: „Děti hrají dětem.“ Děti ze tříd Berušky a
Kuřátka si navzájem sehrály představení, která si připravily pro rodiče na vánoční besídku.
Profesionální herec nám přišel zahrát své
divadelní představení: „Do pohádky za zvířátky.“
Děti se zapojily do hry a pomáhaly zvířátkům
zpěvem i tancem. DUO EDEN nám přivezlo do
školky cirkus. Předvedli opičí show, kousky
s pudlíky a hadem.
Lektorka angličtiny, kterou děti znají z kroužku,
hraje se svými kolegy krásné pohádky. Tentokrát
zahráli Andersenovy pohádky. Děti se do hraní
zapojily a ještě si vyrobily loutku z papírového
sáčku, se kterou zahrály krátkou hříčku.
Začalo období karnevalů a proto jsme školku
vyzdobili klauny s míčky, nafukovacími balonky a
girlandami. Děti i učitelky si oblékly své převleky a
rej masek začal. Paní kuchařky připravily sladké
moučníky a slané pečivo. Maminky poslaly
sladkosti – muffiny. Děti soutěžily, vyhrály
v tombole dárek a sladkosti. Karnevalový den se
dětem líbil. Musíme poděkovat i rodičům, kteří
vyrobili
a
přispěli
masky
vlastnoručně
sponzorskými dary.

