PROSINEC V MŠ ROHOZNÁ
Prosinec byl tradičně spojen v naší školce se zvyky a tradicemi, které
se snažíme dětem přibližovat tak, aby se na ně nezapomnělo a jejich
dodržování přežívalo dál v dalších generacích.
Hned na začátku prosince jsme si četli legendu o sv. Mikuláši.
Vysvětlovali jsme dětem, jak vznikla tradice obchůzek sv. Mikuláše, anděla a
čerta. Porovnávali jsme společně, co naděloval Mikuláš dětem v dřívějších dobách a dnes. Toto téma
nám zaplnilo celý první týden v prosinci. Bylo inspirací pro spoustu rozmanitých činností, které děti
bavily a zároveň zdokonalovaly jejich dovednosti a schopnosti ve všech oblastech rozvoje.
Hned na to navázalo velmi oblíbené téma Vánoc. Četli jsme dětem, jak to bylo s narozením Ježíška,
povídali jsme si nad obrázky Betléma. Kdo to byl Josef, Marie, anděl Gabriel, Herodes atd. Děti se
dozvěděli, jak slavily Vánoce naše babičky a prababičky. Odkud se k nám dostal vánoční strom. Vyráběli
jsme Betlémky, ozdoby na stromeček, pekli jsme 5 druhů cukroví, děti vyráběli vánoční vrkoč a další
dekorace.
Paní Vraňáková a paní učitelky připravily dětem vánoční adventní kalendář. Od 1. prosince mohly
děti každý den rozbalit jeden pytlíček, kde byl napsaný úkol pro daný den nebo sladká odměna. Jeden z
úkolů byl např. – pálení vánočních prskavek, který jsme realizovali na školním dvorku.
Vyvrcholením byl Štědrý den v MŠ. Ráno paní kuchařka připravila dětem ke svačince vánočku.
Následovaly zvyky, které lidé na štědrý den dodržovali. Děti měly možnost pouštět ořechové lodičky,
házely botou proti dveřím, pomocí stínových loutek a baterky si s paní učitelkou ukazovaly, jak asi
vypadá zlaté prasátko. Krájely jablíčka, vkládaly do vody jablková jadýrka, lily olovo. Význam těchto
zvyků jsme jim vysvětlili, aby pochopily, proč to naši předkové dělali. Po těchto zvycích následovala
besídka – pásmo básniček, písniček a tance. Na co se děti nejvíc těšily v tento den, byla vánoční nadílka
nových hraček. Hned po besídce se pustily do rozbalování. Během celého dopoledne si mohly děti
pochutnávat na vánočním cukroví, které si napekly a pít dětský vánoční punč. Celé toto dopoledne nám
natáčel profesionální pan kameraman, aby si mohli všichni, kteří tento den nemohli trávit s námi, pustit
na našich webových stránkách videozáznam. Poslední tečkou tohoto našeho Štědrého dne byla ryba k
obědu jako tradiční štědrovečerní postní pokrm. Děti dostaly za svoji snahu a píli při besídce odměnu v
podobě látkových pytlíčků s pamlsky, které si odnesly domů.
Poslední 3 dny před vánočním přerušením provozu MŠ jsme si četli pohádky a téma pohádek bylo
i zdrojem inspirace k nejrůznějším činnostem v centrech aktivit. Pohádky patří neodmyslitelně
k vánočnímu času a mnohdy v nich děti najdou ponaučení do života, jsou zdrojem inspirace, rozvíjí
dětskou představivost a fantazii, učí děti rozpoznávat dobro a zlo a rozšiřují dětskou slovní zásobu. Proto
berme do ruky častěji knihu než televizní ovladač, tablet…
22. 12. 2021 jsme se byli s dětmi podívat na připravovaný prodej vánočních kaprů u truhlárny v
Rohozné. Opět něco neobvyklého pro děti. Nesmírná radost v jejich očích vidět živou rybu, kterou pan
rybář několikrát vylovil z kádě na ukázku, nelze ani popsat. Děti výskaly, smály se a jejich radost byla
doslova nakažlivá.
Však i Vánoce jsou nejkrásnější, když se v rodinách radují malé děti z dárků od Ježíška. Když věří,
že jim Ježíšek nadělí jejich vysněné hračky a těší se na ten večer, kdy už najdou pod stromečkem balíčky
určené právě pro ně. Ta jejich radost a nadšení jsou velmi nakažlivé a přenosné na blízké okolí. Tak i my
všichni ve školce s nimi toto prožíváme rok co rok a nabíjí nás to neskutečnou energií k další práci.

Přejeme všem krásné Vánoce a v tom následujícím roce 2022 hodně zdraví,
štěstí a radosti.
Vlasta Luňáčková, DiS

