PROSINEC V MŠ ROHOZNÁ
Vánoce byly zase o trochu blíž a ve školce začínalo stoupat napětí z
očekávání nejkrásnějších svátků v roce. Již na začátku měsíce navštívil MŠ sv.
Mikuláš se svou nadílkou pro děti. Byla to velká událost. Nejdříve děti vystrašil čert
za oknem a potom se dočkaly příchodu anděla s Mikulášem. Děti se musely
představit, svěřit se se svými hříchy a slíbit polepšení. Některé přidaly i písničku
nebo básničku. Nakonec dostaly od anděla balíček s nějakou dobrotou. Uhlí a
brambory nikdo nedostal, tak to s hříšníky asi není tak špatné, jak se na první
dojem zdá. Kdo ví...?
Celý měsíc jsme se věnovali tématu Vánoc. Pekli jsme perníčky a vanilkové
rohlíčky. Vyráběli jsme nejrůznější dekorace. Poznávali jsme různé vůně, barvy
a tvary. Věnovali jsme se pohádkám, které neodmyslitelně patří k Vánocům.
Vytvořili jsme dětem adventní kalendář. Každý den jsme si přečetli z kalendáře
poselství pro tento den a to jsme se snažili plnit.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka a šli jsme jim ozdobit stromeček do lesa.
Děti na stromek navěsily kukuřici, jablíčka, mrkev, lojové koule pro ptáčky.
Jeden den jsme věnovali českým vánočním tradicím, které lidé dodržovali a
dodržují i dnes. Tento den byl nazván ŠTĚDRÝ DEN V MŠ. Ráno dostaly děti ke
svačince vánočku. Společnými silami jsme si uvařili vánoční punč. Následovalo
čtení z knihy o vánočních tradicích. Děti si zkoušely házet botou, pouštěli jsme
ořechové skořápky po vodě se zapálenou svíčkou, děti si vyzkoušely lití olova do
vody a následné věštění z odlitku. Krájeli si jablíčko a hledali v něm hvězdičku.
Roztloukaly ořechy kladivem. Potom jsme si
společně sedli a dali si vánoční punč. K tomu
jsme ochutnávali naše perníčky a rohlíčky.
Následovala cesta ke stromečku. Děti zazpívaly
vánoční písničky a koledy v doprovodu klavíru a
odrecitovaly básničky, prostě to, co jsme celý
měsíc trénovali. Následovala nadílka balíčků pro
děti, které si následně odnesly domů a nadílka
nových hraček do MŠ. Děti byly nadšené z
nových věcí. Oči jim jen zářily. Celý den jsme
poslouchali vánoční koledy a snažili jsme si tento
den co nejvíc užít.
Škoda, že si to s námi nemohli užít i rodiče.
Příští rok to bude určitě lepší.
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