ZÁŘÍ V MŠ ROHOZNÁ
Zase jsme se všichni ve zdraví setkali po prázdninovém přerušení provozu.
S radostí jsme začali plnit úkoly, které máme plánované ve školním vzdělávacím
programu. Děti se pomocí obrázků a praktických ukázek seznámily s pravidly
bezpečnosti a s pravidly slušného chování. Byly poučeny a seznámeny se školním řádem.
Zároveň se děti navzájem seznámily, včetně nově příchozích dětí. Poznávaly svoje
značky i značky svých kamarádů.
Hráli jsme různé hry na podporu prosociálního chování. Inspiraci jsme hledali
v knize "Knížka Ferdy Mravence" a uváděli jsme si různé příklady správného a špatného
chování ze života postav v této knize. Téma jsme doplnili pracovní listy, básničkami
(Kamarád, kamarád, to je ten koho mám rád...., Hezké hračky u nás máme, a protože je
nás víc, ..... Mraveneček Ferda do školky už spěchá...., Máma, táta, babička, to jsou moje
sluníčka....), písničkami (Naše školka Rohozenská...., Děti, děti, pojďte sem...., Travička
zelená....., Cib, cib, cibulenka...., Mravenečci mají bál....., Jen tak si zpíváme, tleskáme
a prozpěvujem....., Měla babka , čtyři jabka....), tanečky, tvořivými činnostmi, pokusy a
objevy atd.
Jeden den jsme nazvali ponožkový. Byl to den, kdy
děti věšely ponožky pomocí kolíčků na sušák a potom je zase
sbíraly ze sušáku dolů, učily se je skládat. Vystřižené
ponožky z papíru zdobily dekorativními prvky pomocí štětce
a vodových barev. Papírové ponožky s dírkami vyšívaly
pomocí vlny. Na pracovním listu byla jedna ponožka barevná
se vzorkem a jedna úplně bílá (při praní ztratila barvy i
vzorek), děti měly za úkol tyto chybějící barvy a vzorek na
ponožce doplnit.
Dne 14. 9. 2020 nás navštívilo v MŠ divadlo JOJO
s pohádkou "Lesní školka."Během představení byly děti
zapojovány, různě tleskaly do rytmu, poskalovaly apod. Divadlo se jim moc líbilo.
Září nám přálo i počasím. Velmi často jsme chodili na
procházky do přírody, což nás všechny velmi baví. Sbíráme
nejrůznější přírodniny,
trháme květiny do vázy,
poznáváme stromy, rostliny i bylinky. Byli jsme i v lese na
houbách.
Na školním dvorku se dětem také moc líbí. Jezdí zde na
odrážedlech, hrají si na písku, kreslí na tabuli, ochutnávají
bylinky z našeho minizáhonku. Nejvíc jim chutná pažitka.
Bereme si ven i stavebnice, papíry a pastelky na kreslení.
Situace s přetrvávající pandemií nám zatím komplikuje
"jen" akce, které jsme pravidelně pořádali pro děti a
rodiče, veřejnost a divadelní (filmová) představení, muzea,
navštěvovaná ve městě. Doufáme, že se to nadále ještě nebude více zhoršovat a
komplikovat a my budeme fungovat v normálním režimu jako doposud.
Vlasta Luňáčková, DiS

