Barevný podzim v mateřské škole
V září naše mateřská škola opět otevřela své brány a přivítala nové „mrňousky“ i staré známé.
Nové děti se na pobyt ve školce postupně adaptovaly a s chutí se zapojily do všech aktivit.
I letos je ve školce otevřeno tzv. nespací oddělení pro předškoláky. Po odpočinku na koberci
děti pracují na rozmanitých úkolech a připravují se tak na školní docházku. Ti nejstarší se také
hravou formou seznamují se základy anglického jazyka v kroužku - Začínáme s angličtinou,
který probíhá jednou týdně. U všech dětí sledujeme úroveň řečového projevu a komplexně jej
rozvíjíme. Klademe důraz na prevenci i na nápravu již vzniklých logopedických obtíží.
Pěkného počasí v září jsme využili ke hrám na školní
zahrádce, k procházkám do přírody a blízkého okolí. A
protože máme přírodu moc rádi, vydali jsme se na začátku
října do lesa v Bohuslávkách, kde pro nás lesníci připravili
výchovně vzdělávací program Lesní pedagogiky. Děti se
dozvěděly, s jakými živočichy se mohou v lese setkat,
prozkoumaly krmelec, ze kterého se ozývalo troubení jelena.
Také si prohlédly opravdové jelení parohy a naučily se
spoustu zajímavostí o zvířátkách. Po svačině si pak v altánku
vyrobily medaile a posilněné dobrotami z domova se vydaly
zdolat veverčí dráhu.
Nejen v lese však můžeme najít poklady. I u nás nám příroda
nabídla své dary. Děti celý podzim louskaly oříšky, sbíraly
kaštany, ochutnávaly ovoce a zeleninu, vařily kompot, pekly
štrůdl a dlabaly dýně. A hned jak začalo padat listí ze stromů, děti toho náležitě využily.
Spadané listy sbíraly, třídily, porovnávaly, ale nejvíce je stejně bavilo veselé dovádění
v barevných hromadách.
Sychravý listopad nám ve školce zpříjemnila návštěva pana Jiřího Sadily, který s sebou
přivezl svou Cirkusovou dílnu. Děti zhlédly představení plné zábavy a dokonce si vyzkoušely
i různé žonglérské činnosti (s míčky, šátky, kuželkami, kruhy, atd.). Společně s kamarády
trénovali rovnováhu a koordinaci pohybu, vytrvalost a spolupráci.
A když už skoro všechny listy ze stromů opadaly, pomohli i naši nejmenší se zazimováním
zahrádky a začali sypat ptáčkům do krmítek. Stříbrným klíčem pak zamkli les, rozloučili se
s podzimem a předali vládu zimě. Pár dní nato je příroda odměnila první sněhovou nadílkou,
kterou si děti náramně užily.
V adventním čase zavítal do naší školky Mikuláš se svou
družinou, který si pro všechny připravil balíčky
s dobrotami. Čekání na Ježíška si děti ve školce zkrátí
tvořením dárečků pro rodiče, pečením cukroví a zpíváním
koled. A když budou tiše sedět a poslouchat, možná uslyší
i zacinkání zvonečku.
Krásné Vánoce přejí děti a zaměstnanci mateřské školy.
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