CO DĚLAJÍ RARÁŠCI?
Podzimní radovánky (2.10. – 6.10.2017)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pozdravíme sluníčko, snad ještě vyjde maličko…….. protahujeme se při pozdravu slunce. Ale
sluníčko se směje jako liška, a tak si zahrajeme na schovávanou v „lese“. Srovnáme si záda
jako žížala, procvičíme ohebnost jako ježeček, protáhneme si záda v kobře, a nohy
v tygříkovi. Mezi překážkami běháme jako vítr a přeskakujeme je jako zajíci. Každý den si
děti protahují a zpevňují celé tělo. Denně procvičujeme s dětmi lokomoční pohybové činnosti
(chůze, běh, skoky, poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů
těla na místě).
Říjen patří do podzimu, to je přece jasné, a k podzimu patří i sbírání ovoce ze stromů (např.
jablka). Ty pak uskladňujeme do bedýnek, ale také je můžeme zpracovávat při pečení. A tak
si děti pečení vyzkoušely. Pekly štrůdl a jablka v županu. Samostatně si jablíčka nakrájely,
zamíchaly se skořicí a s cukrem, vyválely těsto a zabalily ochucená jablíčka do těsta. No a
pak si na svých výrobcích pochutnaly. Nezbyl ani kousek. Při práci jsme si zpívali písničku
„Koulelo se koulelo…“, povídali o podzimu, co všechno sbíráme, jak se mění počasí apod.
Snažíme se u dětí o samostatný slovní projev na určité téma.
Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád…..stále opakujeme a vštěpujeme dětem pravidla
chování v mateřské škole. V houbové pohádce si děti zahrály na neposedné hříbky, které
všechny vysbíral houbař, a jen proto že zlobily a houbař je hned uviděl. A tak, s pomocí
básniček, pohádek si děti uvědomují, jak uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva
s ohledem na druhého. Učí se, jak obhajovat svůj postoj nebo názor a respektovat jiný postoj
či názor.
Kozy, kozy, jak si vlastně povídáte…..? To děti zjistily na kozí biofarmě Dvůr v Ratibořicích.
Podívaly se, jak se chovají kozy ve velkém, a že jich tam bylo, od kůzlátek až po velké kozly.
Děti je mohly krmit, hladit a pozorovaly, jak se kozí maminka stará o svá kůzlátka. Dokonce
měly připravený i pudink z kozího mléka. Ve školce děti ochutnaly i jiné výrobky z kozího
mléka, ochucené kozí mléko jahodové a přírodní sýry bez příchuti. Dětem moc chutnaly. Po
příjezdu do mateřské školy jsme si povídali o zážitcích z výletu, a to nejlepší nakreslily děti
do svých deníků.
Králíček ve své jamce sedí sám…..tak se zpívá v pohybové hře, ale je to skutečně tak? Děti
měly možnost to zjistit v Ratibořicích na králičí farmě. A králíčci tam opravdu nebyli sami.
Bylo jich hodně, děti je braly z košíků a dávaly je do domečků, hladily je, vzájemně si je
půjčovaly. Při tom bezprostředně pozorovaly životní podmínky, které mají zvířátka na farmě
a jak se o ně pečuje. Měly možnost diskutovat s chovateli o chovu králíků. Děti dostaly
sladkou odměnu, rozloučily se písničkou a spokojené a unavené odjížděly zpět do Brna. Výlet
na ekofarmu se opravdu vydařil.

