ZÁŘÍ 2021 V MŠ ROHOZNÁ
Netrvalo to ani tak dlouho a už jsme zase tady ve školce plné dětského smíchu, jásotu,
hlaholu. Naše mateřská škola ožívá dětskou radostí, fantazií, hrou a tvořivostí.
Na tento školní rok 2021 / 2022 je zapsáno do školky celkem 18 dětí. Jejich věkové
rozpětí je od 2 – do 6 let. V tomto školním roce je převaha holčiček. V prvních dnech provozu
školky bylo vidět na dětech, že se moc těšily. Tato skutečnost potěšila i nás. Byla to známka
toho, že to děti ve školce opravdu baví a chodí sem rády.
Podle školního vzdělávacího programu jsme začali plnit společně náplň bloku č. 1. s názvem
HURÁ DO ŠKOLKY S FERDOU MRAVENCEM. Po celou dobu tohoto bloku nás vždy nějakým
způsobem provázela postavička Ferdy mravence. Přečetli jsme celou knihu KNÍŽKA FERDY
MRAVENCE. Děti si vyrobily šátky, jako má Ferda, masky, aby se podobaly Ferdovi. Zpívali jsme
písničku o Ferdovi, učili jsme se básničku o Ferdovi, některé pracovní listy a vymalovánky byly
inspirovány knihou o Ferdovi, a mnoho dalšího… Hlavním cílem bylo děti seznámit s prostředím
MŠ, seznámit je navzájem s novými dětmi, poučit je o bezpečnosti, o slušném chování a
seznámit děti se školním řádem tak, aby to byla pro ně především zábava.
V září nás navštívilo divadlo JOJO s pohádkou O PALEČKOVI. Tato divadelní společnost nás
navštěvuje celkem pravidelně a už po několik let a vždy mají u dětí velký úspěch. Tentokrát tomu
nebylo jinak. Děti byly z divadelního představení nadšené.
Troufli jsme si už i na malý výlet do muzea ve Svitavách. Jednalo se o výstavu zaměřenou
na entomologii a zároveň na naše aktuální téma, a to je Ferda mravenec. Děti zde plnily úkoly,
odpovídaly na otázky, dozvěděly se něco ze života hmyzu. Návštěva v muzeu se jim moc líbila.
Některé děti byly nadšené jen z jízdy linkovým autobusem. Zjistili jsme, že některé snad jely
poprvé.
Konečně jsme mohli začít využívat k pobytu venku i nové hřiště přilehlé k budově školy.
Děti sem chodí moc rády. Tolik herních prvků zde ještě nikdy nebylo. I tomu však muselo
předcházet poučení dětí o tom, jak se mají na jednotlivých prvcích chovat, aby nedošlo k úrazu.
Vzhledem k tomu, že jsou zde i prvky na cvičení pro dospělé, na kterých by mohlo dojít k úrazu,
musíme dávat zvýšený pozor na pohyb dětí po celé ploše hřišti.
V přírodě začalo docházet k podzimním
proměnám. Zařazujeme často vycházky k lesu a
na louku. Sbíráme barevné listy, podzimní plody,
trháme květiny a trávy, které se dají sušit. Děti si
hrají s přírodninami. Hledají tzv. “přírodní
poklady“, jako jsou ulity, kamínky, klacíky,
rostliny, šišky, oříšky, kaštany… I v přírodě jsou
šťastné.
Doufejme, že to vydrží a nebudou nás čekat
nějaká omezení jako v minulých školních rocích.
Neradi bychom přišli o naše aktivity jako je třeba
plavecký výcvik, návštěvy muzeí, divadel, výlety
atd. Máme toho v plánu hodně.

