VÍTEJTE U BROUČKŮ A BERUŠEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školka znovu ožila smíchem a radostným švitořením
dětí v úterý 1. září 2020.
Po dlouhém odloučení nastal čas obnovování kontaktů
a navazování nových přátelství.
Přestože epidemiologická situace související s nemocí
COVID-19 uzavřela v říjnu základní školu, provoz ve
školce probíhal za přísných hygienických pravidel
nadále. Pouze byl zakázán vstup rodičům a cizím
osobám do budovy školky. Z tohoto důvodu jsme pro děti nemohli plánovat akce nad rámec
standardních činností (divadelní představení, eko–programy, setkávání rodičů, dětí a učitelek
ve školce, besídky a veřejná vystoupení...).
JE TOHO OVŠEM MNOHO, CO MŮŽEME NAŠIM DĚTEM NABÍDNOUT I MY SAMI.
Hlavními organizátorkami všech akcí jsme byly my učitelky
a účinkující naši malí broučkové a berušky. Zde je malá
ukázka ze života ve školce. Žijeme v krásné vesničce
obklopené přírodou. Počasí nám přálo a tak nebyl problém
trávit čas delšími polodenními aktivitami venku. Děti
poznávaly okolí Svojšína, navštívily místní lesy, hrály různé
hry a zároveň si utužovaly svoje zdraví. Určitě si všichni
vzpomenete na hru s názvem „stopovačka“, která baví děti
již spoustu let. I my jsme hru zorganizovali. Děti jsme
rozdělili do dvou skupin, přičemž první z nich značila cestu
a ukrývala úkoly pro ostatní. Vydali jsme se za Svojšín
směrem k táboru
pana
Krause.
Ovšem asi v půlce
cesty jsme objevili
odbočku nahoru do
lesa a bylo třeba ji
prozkoumat. Děti s nadšením objevovaly nová místa,
poslouchaly zvuky lesa, hledaly houby. Nastal čas se ukrýt
před druhou skupinou dětí, které se zdržely hledáním
a plněním úkolů. I přes utajení se ozvalo „MÁME JE!!!!!!“
Následovala malá svačinka, nějaká ta dobrůtka a byl čas
se vrátit do školky na oběd. Cestou zpět si děti vyprávěly své zážitky. Velkou zábavou byl úklid
fáborků po cestě, jelikož děti si je vázaly na ruce a měly velkou radost.
HOLA, HOLA KRÁSNÝ SLUNEČNÝ DEN VÁS VOLÁ
A tak jsme se společně vydali naučnou stezkou „Spilitové skály“ na vyhlídku nad Svojšínem. Cestou
jsme v lese pozorovali spoustu zajímavých věcí – strom léčený doktorem stromů datlem,
„domeček“ postavený z přírodnin, houbu na stromě – že by veverka? Zkusili jsme si vylézt na posed,
který byl v poli u lesa, vysvětlili jsme si význam. V lese jsme si užívali volného pohybu – házení šiškou,
běh mezi stromy, přeskakování pařezů. Zjistili jsme, že i les má svou vůni a že je možné jej
poslouchat. V neposlední řadě jsme si zopakovali jak se chovat v lese.
Z vyhlídky jsme pozorovali Svojšín a jeho okolí. Z dětských úst bylo slyšet : „VIDÍŠ TAM JE ŘEKA,
ZÁMEK, ŠKOLKA, TAM BYDLÍM…)“. Na příjemně strávené dopoledne děti vzpomínaly dlouho,
určitě si ještě zopakujeme na jaře až příroda změní svůj „kabát z podzimního, zimního na jarní“.

