ŘÍJEN 2021 V MŠ ROHOZNÁ
Ten čas ale letí, napadá mě při pohledu do kalendáře. Září uteklo jako voda a je tu říjen, opravdu podzimní
měsíc. Velmi barevný, plný zlatého listí na stromech, se kterým si hraje místy i silný vítr, ještě trochu
slunečného počasí a tepla v odpoledních hodinách, zato rána chladná a mrazivá občas ozdobená
jinovatkou.
Podzim v mateřské škole jsme začali tématem „Dobrůtky ze zahrádky“. Ukázka ovoce a zeleniny,
které se sklízí v tomto období, umožnila dětem nejen si tyto plody prohlédnout, osahat, ale i některé
ochutnat. Přes počítání, kresbu, modelování, třídění podle barev apod. jsme se dostali až k pohádce O
řepě. Děti si ji zkusily zahrát pomocí loutek, skládaly obrázky podle děje pohádky, řadily postavy z pohádky
do řady podle toho, jak byli seřazeny v pohádce.
Následovalo téma „Co nám dává les?“. V knihách ze školní knihovničky jsme si prohlíželi plody, které
v tomto období můžeme v lese sbírat. Na vycházkách do přírody jsme plody posbírali a následně s nimi ve
školce pracovali. Jednalo se zejména o kaštany, šípky, šišky, listy ze stromů, žaludy, oříšky atd.. Houby jsme
žádné nenašli, tak jsme využily modely hub z bývalé ZŠ. Děti tvořily mimo jiné kaštanové obrázky, počítaly
kaštany, šípky, třídili je podle velikosti. Hledaly stejné listy, určovaly, ze kterých jsou stromů. Z přírodnin
vyráběly i různé výrobky.
„Příroda čaruje“ bylo další ze čtyř podzimních témat. Toto téma se zaměřuje zejména na změny
v přírodě, pozorování barev, tvarů, proměn. Jak to je se zvířaty v přírodě. Přípravy na zimu, potrava zvířat
a jejich chování.
Poslední podzimní téma bylo „Hrajeme si s podzimem“. Četli jsme si z knihy Pohádkový dědeček
příběh Vláďův drak. Povídali jsme si o různých činnostech, radostech a hrách, které nám podzim přináší.
Např. co jsme dělali v tzv. BRAMBOROVÝ DEN – krájení a smažení brambor, ochutnávka, prohlížení
brambor, pokus na přítomnost škrobu bramborách, pokus s citrónovou šťávou, aby brambory nezhnědly,
bramboroví ježci, počítání brambor na obrázku a doplnění stejného počtu do řádků, otisky brambor,
vážení brambor, třídění – velké a malé brambory. Nezapomněli jsme ani na tradici pouštění draků, výroba
dráčků i jednoho velkého draka z listí, pouštění draka, vymalovánky s drakem, doplňování mašliček na
ocas draka s dodržením střídání barev a tvarů…
Všechna tyto témata byla propojena nácvikem písniček a básniček: Dary podzimu, Vašík houbař,
Cib, cib, cibulenka.
Začalo nám plavání dětí na bazénu ve Svitavách. Do plaveckého výcviku se přihlásila většina ze
zapsaných 18 dětí. Děti se hodně těšily. Bohužel, časté virózy u dětí nám tuto aktivitu v říjnu zkomplikovaly
natolik, že jsme na jednu lekci ani nejeli. Tato respirační onemocnění nás zatím provází celým podzimem
a docházka se zastavila v některých dnech i na počtu 3 děti.
Divadelní, filmová ani hudební představení jsme zatím
neplánovali i přes to, že nám chodí nabídky. Vzhledem k situaci sílící
epidemie Covid 19 máme obavu o zdraví dětí, a proto je nechceme
vystavovat kontaktu s jinými školami.
V současnosti žijeme ve velmi složité době, kdy si musíme velmi dobře
promýšlet a vyhodnocovat možná rizika přenosu nákazy. Snažíme se
stále dodržovat platná nařízení, a to samé žádáme i ostatních
návštěvníků školky. Bohužel jsme mnohdy zklamáni přístupem
některých lidí nebo dokonce rodičů, kteří nehodlají tato pravidla příliš
dodržovat. Tímto svérázným přístupem se bohužel epidemie jen tak
nezbavíme. Zkusme se chovat opravdu zodpovědně, ohleduplně, i
když nevíme, jestli to pomůže, ale svědomí budeme mít čisté, že jsme
pro zlepšení situace udělali každý maximum, co bylo v našich silách.
DĚKUJEME! V. Luňáčková, DiS

