Červený a žlutý den
Začátek školního roku je vždy začátkem něčeho nového.
Do mateřské školy nastupují nové děti, malé děti, které přes prázdniny
„povyrostly“ postupují ze třídy Kačátek do třídy Berušek, máme připravené nové
třídní plány, činnosti, akce a projekty a paní učitelky v době dovolené načerpaly
nový elán :o).
A tak, když se po 2 – 3 týdnech všichni známe, děti si zvyknou na školkový režim,
odchází ze šatny od maminky s úsměvem a v pohodě zvládají běžné činnosti a
sebeobsluhu, jsou pasovány na Berušky, Kačátka a Sluníčka.
Berušky přijdou do školky v červeném oblečení, Kačátka a Sluníčka ve žlutém.
(pokud doma děti nemají oblečení této barvy, není potřeba kupovat nové, trička
mohou být s obrázkem, jinou barvou rukávů nebo stačí půjčit triko od maminky a
tatínka, kalhoty nahradit barvou podobnou nebo třeba tmavou)
Mohou mít ve stejné barvě i nějaké doplňky nebo hračku.
Děti po celý den hledají barvy na předmětech kolem sebe, cvičí s barevnou
pomůckou, něco vyrábějí, malují nebo kreslí, barvy pojmenovávají.
Dopoledne končíme společným tancem, zpíváním a hraním ve třídě u Kačátek.

Vypracovala ředitelka MŠ Bc. Gabriela Šťastná

Sněhulákový den
V měsíci lednu v mateřské škole přivoláváme zimu.
Každý rok, když paní Zima ne a ne přijít, spojíme síly dětí i rodičů a společně si
užijeme Sněhulákový den.
Hned ráno se třídy Berušek, Kačátek i Sluníček s příchodem dětí naplní krásnými
maskami sněhuláků. Každá je jiná a originální.
Do výroby kostýmů rodiče vždy vloží svou zručnost a děti bohatou fantazii. Vždy
je vidět, že si spolu přípravu užijí malí i velcí.

Dopoledne se sejdeme ve třídě Kačátek. Zpíváme společně zimní písničky, paní
Zimu sněhuláčci vábí i tancem. Každý také dostane malou dobrůtku. Je nám spolu
pěkně a den si opravdu užijeme.
Radost má jistě také paní Zima, protože následující dny je i venku bílo a mrzne,
až praští.

vypracovala paní učitelka Mgr. Pavlína Císařová

