LISTOPAD V MŠ ROHOZNÁ
Na počátku listopadu byla mateřská škola z provozních důvodů uzavřena.
Od 9. 11. 2020 jsme začali zase plně fungovat a plnit to, co máme plánováno v
platném ŠVP.
Listopad převážně naplňovalo téma týkající se fungování lidského těla, zdravého
života a potřeb člověka k životu s názvem: JÁ JSEM ČLOVĚK. Děti se zábavnou a
hravou formou učily z čeho se skládá lidské tělo, funkce základních částí lidského těla,
co je prospěšné pro zdraví člověka, co potřebují lidé k životu atd.. Využili jsme modely
lidských kostí, zubního chrupu, modely vnitřních orgánů pro lepší představu. Děti
listovaly encyklopedií lidského těla, skládaly puzzle kostry lidského těla, učily se
poznávat zdravé a nezdravé jídlo, používat část lidského těla (prstu) k malbě, využití
tvaru dlaně s prsty k rozvoji představivosti a fantazie, hrály si na zdravotníky,
vybarvovaly obrázky se sanitkami, poslouchaly tep srdíčka stetoskopem, poznávaly
základní výbavu a funkci lékárničky, modelovaly lidský chrup z plastelíny a mnoho
dalších zábavných úkolů. Toto téma je pro děti velice oblíbené a zábavné.
V logopedických chvilkách jsme se věnovali procvičování výslovnosti hlásek F,
V, H, CH. Využíváme k tomu logopedická říkadla, obrázky, hry se slovy, logopedické
hádanky, dětské jazykolamy atd.
Během tohoto měsíce, jako i během jiných měsíců, sledujeme u dětí jejich
individuální vývoj, pokroky ve všech oblastech jejich rozvoje. Pokračujeme i v plnění
pohybových aktivit v souladu s projektem – SE SOKOLEM DO ŽIVOTA.
Každý den chodíme na vycházky do okolí MŠ nebo si děti hrají na školním
dvorku. Velice nás potěšil první sníh. Děti postavily první sněhuláčky, dělaly sněhové
zmrzliny, převážely sníh na autech nebo jednoduše vyhazovaly lopatou sněhové cestičky.
Víme, že sníh dlouho nevydrží, tak se
snažíme si ho užít.
Kalendářní rok 2020 se již
nezadržitelně blíží ke svému závěru,
zbývá poslední měsíc a v nás se už začíná
probouzet touha po blížících se vánočních
svátcích, na které se všichni netrpělivě
těšíme.
JEN ABYCHOM BYLI VŠICHNI
ZDRAVÍ!!!!!
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