ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY ŘÍJEN 2019
SLADCE VONÍ OVOCE
Nastal podzim, čas sklizně ovoce a zeleniny. Ve třídě
jsme si uspořádali jejich výstavku. Děti nosily různé
podzimní plody., které jsme použili k tvořivým hrám.
Ovoce a zeleninu jsme pojmenovali, určovali jsme
barvy a tvary, třídili jsme do skupin. Poznávali jsme
ovoce a zeleninu všemi smysly. Ve dvojicích (jeden se
zavázanýma očima) děti ochutnávaly, hádaly po hmatu,
po čichu. Plody jsme také použili jako tiskátka. Starší
děti namalovaly strom a na něj je otiskly, mladší děti otiskovaly plody na papírový hrnec.
Výkresy byly velmi povedené. Starší děti také vytvořily podzimní strom. Vystřihovaly
papírové listy, frotáží stromové kůry vytvořily kmen. Děti také nacvičovaly mazurku na
známou píseň „Měla babka, čtyři jabka…“
DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA OVOCE A ZELENINU.
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TVOŘIVÁ DÍLNA- DLABÁNÍ DÝNÍ
Začátkem října jsme pozvali rodiče na tvořivou dílnu. Děti pomáhaly dlabat dýně, kreslily
různé strašidelné obličeje. Vznikly opravdu pěkné výtvory, které oživí pochmurné
podzimní večery. Kdo měl zájem vyrobil si také lucerničku ve tvaru dýně. Děkujeme všem
rodičům za účast.
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KAŠTÁNKOVÁNÍ
Děti a kolegyně z Mateřské školy ve Křenově přijali naše pozvání do Březiny. Společně
jsme strávili příjemné dopoledne u hasičárny. Nejprve jsme si zacvičili, pak děti soutěžili
ve družstvech, zahráli jsme si hru Na ježka. Pak jsme se vydali sbírat kaštany. Děti
nasbíraly plné dva kbelíky. Z kaštanů pak děti stavěly domečky, sluníčka a další různé
tvary. Po malém občerstvení měly děti prostor pro spontánní hry a také pro vzájemné
seznámení. Bylo to moc fajn setkání. Těšíme se na další spolupráci.

KURZ PRVNÍ POMOCI
Naší MŠ navštívila paní Mgr. Krausová, která nás poučila a
názorně ukázala první pomoc. Jako pacient jí sloužil Baryk,
plyšová opička. Baryk spadl ze schodů a poranil si nohu. Děti se
staly součástí operačního týmu, když mu operovaly zlomeninu.
Učily se, jak postupovat při krvácení z rány a při bezvědomí.
Názorně se učily přivolat zdravotní záchrannou službu. Na
modelu figury si děti vyzkoušely resuscitaci - masáž srdce a
správné zaklonění hlavy. Za výbornou spolupráci děti dostaly
odměnu.
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DIVADLO JOJO
Cestovní divadlo Jojo, k nám přijelo zahrát pohádku Mášenka a medvědi. Dětem se
pohádka moc líbila, byla velice poučná. Děti měly v pohádce rozpoznat dobré a špatné
chování, mezi medvědy a Mášenkou.

HALLOWEEN
U nás v mateřské škole proběhla tradiční oslava Halloweenu, svátek všech strašidel. Děti
se seznámily s historií tohoto svátku, odkud halloween pochází a jak se slaví v cizích
zemích. V dopoledních hodinách probíhala halloweenská zábava plná her, soutěží a tance.
Děti přišly v krásných strašidelných kostýmech a oslavu si velice užily. Odpoledne se
oslava Halloweenu završila lampionovým průvodem a nechyběla stezka odvahy a sladká
odměna pro všechny děti.

