CO DĚLAJÍ RARÁŠCI?
Seznamujeme se s pravidly (25.9. – 29.9.2017)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
I v tomto krátkém týdnu jsme nezaháleli, ale pořádně sportovali. V pondělí si děti pořádně
zazávodily. Rychlý výstup do schodů a bezpečný sestup ze schodů, rychlé sprinty, jednotlivě i
ve dvojicích. Poskoky do schodů, poskoky mezi překážkami, běh pozpátku. A v úterý
návštěva zábavného centra „Bruno“. Tam se děti teprve vyřádily. Rozdělili jsme si děti na
skupinky a každá skupinka vyzkoušela všechny atrakce, skákací polokoule, stavění z velkých
molitanových kostek, hry s malými míčky, běh v kole, trampolíny, běh v molitanových
tyčích. Skákací a prolézací chobotnice, skluzavky, na které se ale muselo vylézt hodně vysoko
a taky jsme si prolezli podzemní bludiště. Dětem se všechno moc líbilo a spokojené se vracely
zpět do mateřské školy.
Při odpočinku, děti komentovaly své zážitky a vzájemně se doplňovaly, společně diskutovaly.
Snažily se o pojmenování všech atrakcí, kterými byly v zábavním centru obklopeni.
Nenásilně u dětí rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,
vyjadřování). Vedeme děti ke kultivovanému projevu.
V interpersonální oblasti je naším záměrem podporovat utváření vztahů dítěte k vrstevníkům,
posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci. Děti byly v centru rozděleny do malých
skupinek (cca 8dětí), vzájemně tak musely respektovat své schopnosti. Radily se, jak se
nejlépe dostat nahoru na průlezku, hledaly nejsnadnější a nejschůdnější cestu. A pokud někdo
zůstal pozadu tak se pro něj vrátily, nebo radily kudy má lézt. Opravdu spolupracovaly.
Kometa, kometa, fandily děti na terase při malém „hokejovém utkání“. Aktivita vhodná pro
přirozenou adaptaci dětí v mateřské škole. Děti si utvářejí základní dětskou představu o
pravidlech chování o dodržování pravidla her, jednat spravedlivě, hrát fair.
Objevujeme, kdo to ví, co neznáme v okolí…..s dětmi jsme si prohlédly velký, a prozatím
nefunkční, fotbalový stadion. Pozorovali jsme při práci úklidovou firmu, která uklízela
nepořádek na stadionu. Celý jsme si jej obešli a při té příležitosti objevili i starý atletický
stadion. Atletickou dráhu jsme hned využili k oblíbeným závodům. Podporujeme u dětí
schopnost pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

