ŘÍJEN V MŠ ROHOZNÁ
Nastal podzim a my jsme se s dětmi vydali sbírat plody, které v tomto období
příroda poskytuje. Nejvíc děti bavilo sbírat kaštany, které nám poskytují mnoho
možností k činnostem v MŠ – počítání, řazení podle velikosti, skládání
jednoduchých obrázků, vážení, zkoumání zda se potopí či ne, apod.
Dalším předmětem zájmu ve školce bylo i ovoce a zelenina, které se právě
sklízí na polích a zahradách. Děti se seznámily se základními druhy zeleniny a
ovoce, učily se je poznávat, pojmenovat, určovat barvy, rozlišovat, co je ovoce a co
je zelenina, kde
a jak tyto plodiny rostou a co se z nich vaří a jejich význam v našem jídelníčku.
Podzim je obdobím, kdy příroda dokáže vymalovat listy pestrou škálou barev.
I toho jsme si s dětmi všímali a předmětem zájmu se stalo různobarevné listí
rozličných tvarů. Každou vycházku jsme jich nasbírali velké množství, které jsme
využili ke zkoumání, výtvarnému tvoření i ke zdobení sklenic (podzimní svícny).
Na hřišti vedle školky jsme hrabali společně listí na veliké kupy – podzimní úklid.
Tato činnost děti velice zaujala. Soutěžily, kdo bude mít největší kupu.
Došlo i na pouštění draka. Celkem dvakrát jsme byli pouštět draka, poprvé se
nám to nějak nepodařilo, Nefoukal příliš vítr a drak nechtěl létat. Podruhé jsme byli
úspěšnější.
Nezapomněli jsme na zvířátka, která se v tomto období ukládají k zimnímu
spánku, dělají si zásoby nebo se stěhují do teplých krajin. Četli jsme pohádku o
poslední vlaštovce, vyráběli jsme ježky.
Jeden den nás provázela pohádka: "O ŘEPĚ". Nejdříve jsme si pohádku
přečetli a potom měly děti za úkol poskládat obrázky z pohádky podle děje.
Následujícím úkolem bylo poskládat postavy z pohádky podle toho, jak stály za
sebou. V dramatickém koutku děti hrály pohádku formou divadla s loutkami. V
atelieru kreslily velkou řepu akvarelovými pastely. V centru pokusů zkoumaly
červenou řepu a její barvivo. Na pracovních listech řepu vybarvovaly podle její
polohy nebo spojovaly čísla čarou tak, že vznikla řepa a obrázek vybarvily.
Několikrát v měsíci jsme nezapomněli plnit pohybové úkoly vyplývající z
projektu, do kterého je naše MŠ v tomto školním roce zapojena: "Se sokolem do
života".
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