 Únor v mateřské škole a ve třídě motýlků
První týden v únoru většina dětí trávila na jarních prázdninách, ale i tak
toho za uplynulý měsíc děti ze školky hodně stihly.
Děti pobývaly především hodně času venku a užívaly si sněhových
radovánek. To měly radost i maminky, kterým skoro každý den musela
běžet pračka. Ale ty to zvládly bravurně a spokojenost z dětí jenom
sršela.
U Motýlků se děti seznámily s masopustní říkankou, zpívaly známé
písně dle volného výběru za doprovodu Orffových nástrojů. Mnoho
legrace Motýlci zažili při hře na tělo, kdy luskali, tleskali, pleskali
a zkoušeli pískat. Vytleskávání slabik různých slov a jejich jmen bylo
pro někoho velkým oříškem. Co je ohromně bavilo bylo plnění úkolů
na MAGICBOXu, což je interaktivní projektor s podložkou na zemi.
Učili se ho zároveň ovládat elektronickým perem, aby mohli pracovat
samostatně.
Na tematických pracovních a grafomotorických listech procvičovali
především základní geometrické tvary a barvy. Zvládli také vyrobit
valentýnská přání, kde pomocí prstové techniky a šablony zvěčnili srdce.
Díky malému kouzlu s voskem poznal každý své napsané jméno, které
se objevilo až po přemalování čtvrtky vodovou barvou.
V tělocvičně, kterou každou středu Motýlci a Berušky navštěvují
v rámci rozvoje pohybových dovedností, poznali staronovou hru: „Honzo,
vstávej!“ a zdolali nejednu překážku. Předškoláci také dojížděli
na předplavecký kurz do Benešova.
Na jedno dopoledne přijely do školky lektorky z centra Ochrany fauny
ČR z Hrachova u Sedlčan s výukovým programem „Na návštěvě

u Rákosníčka“. Děti ve všech třídách se postupně pomocí her seznámily s mnoha živočichy a rostlinami žijícími okolo rybníka a zjistily,
co se skrývá v rákosí. Velikým překvapením na konci programu bylo
představení samičky morčete, kterou si mohli všichni pohladit.
Vyvrcholením celého měsíce byl velmi očekávaný karneval. Každá
třída byla náležitě vyzdobena barevnými řetězy, girlandami a spirálami.
Samotný karnevalový rej byl plný veselí, tance, her, mlsání a zábavy
s balónky, z velké části za doprovodu DJ Petra. Velký potlesk za výběr
kostýmů by si zasloužili úplně všichni. No řekněte sami...
Petra Klímová

Pojďme společně
uklidit Poříčí nad Sázavou

Sraz v 8 hod.
před hasičskou zbrojnicí
na návsi
Pracovní rukavice, pytle
na odpadky a drobnou svačinu
od nás dostanete na místě srazu!
Kontaktní osoba: Jan Kratzer, 724 375 244

