CO DĚLAJÍ RARÁŠCI?
Vítejte v mateřské škole (4.9. – 8.9.2017)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Velké kolo uděláme, ve školce se přivítáme, budeme spolu sportovat, skákat, běhat, malovat.
Přivítali jsme s dětmi nové kamarády a kamarádky. Pomocí sportovních her s míčem,
s obručemi, s barevnými víčky, se děti učí znát svá jména, značku a jména ostatních dětí ve
třídě. Prozatím, protože je hezké počasí, sportujeme venku. Teď, v prvním týdnu využíváme
nejvíce naši terasu. Je to naše malé fitness centrum. Máme tam spoustu pomůcek a hraček. A
hra, která je motivovaná vnitřními potřebami dítěte, přináší dětem radost a uspokojení. Tak se
děti nejlépe sblíží a seznámí.
Jede, jede vláček jede, jede vlak, honem milé děti rychle nasedat… kam se jedem podívat?
No, přece jak ta naše mateřská škola vypadá zevnitř. Kde mají šatnu naši kamarádi
z Bumlebees, kde je šatna pro bruslení, kde se připravuje jídlo, kde je koupelna a sprchy.
Také kde sedí paní ředitelka. Nakoukli jsme za každé dveře, prohlídli každou místnost. Děti
byly zvědavé a měly radost z objevování. Teď už se nikde neztratí a nezabloudí.
A co naše třída, třída Rarášků, je stejná? Copak se změnilo? Jsme zase na výletě, tentokrát na
výletě po třídě. Děti si vzájemně povídají a ukazují změny ve třídě. Máme blíž ateliér, vznikl
nám divadelní, hudební koutek. Posilovna s posilovacími stroji. Zvětšila se nám kuchyňka a
přibyl čtenářský koutek s rozšířenou knihovnou. Kde jsou puzzle, stolní hry? To je změn.
Jejda kam to máme uklidit. Děti se postupně seznamují s pravidly při úklidu hraček.
My jsme děti z naší školky, my jsme malí Rarášci, budeme si spolu hrát navzájem si pomáhat.
Naším záměrem je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel společného soužití.
Děti se učí pozdravit, přivítat se, rozloučit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví,
požádat o pomoc apod. Děti si prohlížely knížky o kamarádech, povídaly si nad obrázky.
Seznámily se s písní „Kamaráda mám“, kterou spojily s pohybem.
Děti si prohlédly nejen mateřskou školu zevnitř, ale samozřejmě také tělocvičnu kam budou
chodit cvičit, halu, kde budou bruslit. V hale zrovna trénovali hokejisti, to byl zážitek ...
Seznámili jsme se společně i s blízkým okolím mateřské školy. Příští týden se podíváme ještě
dál….

