ZIMNÍ ÈAS VE ŠKOLCE…
Skonèil sváteèní vánoèní èas a nás ve školce pøivítal nový kalendáøní rok 2015. Jaký asi
bude? Ten náš s dìtmi ve školce urèitì plný her, pohádek, nových poznatkù, písnièek,
básnièek, malování i tvoøení.
Zaèátkem ledna jsme si spoleènì s dìtmi
pøipomnìli svátek Tøí králù jeho význam i
tradici spojenou s lidskou dobroèinností. Dìti
si vyrábìly královské koruny, prožívaly
pøíbìh Tøí králù, a to nejen èetbou a
dramatickým pojetím, ale i písnìmi,
øíkankami a formou her nebo výtvarnou
èinností.
Pøedškoláci se peèlivì pøipravovali na svùj
první dùležitý krok spojený se školou - zápis
do 1. tøídy. V projektu Škola naneèisto,
vedený paní uèitelkou Hartmanovou,
poznávali prostøedí školy pomocí
zábavného uèení tak, aby se v nìm v
budoucnu cítili co nejlépe. Na své bývalé
kamarády ze školky, dnešní prvòáèky, se
byli podívat pøímo ve výuce na ukázkové
hodinì. A nestaèili se divit, co už všechno
dìti zvládly a nauèily se za nìkolik mìsícù
školy. Na konci ledna pak èekalo na naše
pøedškoláky malé školkové vysvìdèení, a
protože jsou všichni moc šikovní,
usmívaly se na nì samé jednièky.
Ani v zimním období jsme nezapomínali na
zvíøátka a ptáèky z naší zahrady ve školce.
Dìti jim nosily semínka do krmítek a za
zvíøátky jsme se vypravili do luk za vesnici,
abychom jim donesli dobroty a seno pøímo
do krmelce. Dìti si tak lépe uvìdomují, jak
je nutné pomáhat potøebným, a získávají
povìdomí o životì zvíøat v zimì i jak o nì
peèovat v tomto období.
První letošní a asi i poslední snìhová
nadílka pokryla k radosti všech dìtí
kopeèek i zahradu školky. Dìti dovádìly na
bobech, saních i po zadeèku, tìšení ze snìhu nebralo konce. Spoleènì postavený
snìhulák by vám mohl vypravovat…
Karnevalové veselí propuklo v Obecním hostinci 25. ledna, letos netradiènì tematicky
zamìøené, a to na námoøníky a piráty. Spoleènì jsme vytváøeli výzdobu do sálu, kotvy,
loïky i kormidlo, malovali, zpívali a hráli rùzné pohybové hry i soutìže. Karneval byl
prima, dìti se s paní uèitelkami k nepoznání promìnily v námoøníky, piráty, moøské
panny a víly, zasoutìžily si i zatancovaly.
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Zima už se s námi pomalu louèí, sluneèní paprsky høejí èím dál víc, ptáèci, které jsme v
zimì krmili, nám veselým zpìvem oznamují brzký pøíchod jara. Na zahradì školky
rozkvetly první kytièky a dìti nedoèkavì vyzkoušely pøes zimu odpoèívající pískovištì.
Ale než pøijde to opravdové jaro, musíme zimu odehnat a rozlouèit se s ní vhozením
Moreny do øeky Orlice. A pak už se tìšit na krásné jarní dny i velikonoèní svátky. Jak
jsem prožili jaro ve školce se dozvíte zase až pøíštì.

Marie Nedomanská, uèitelka MŠ
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