ŽABIČKY - ZÁŘÍ
Měsíc září byl pro prvňáčky velkou životní změnou, kterou jsme společně splnili na výbornou.
Co vše tedy Žabičky prožili?
Seznámili jsme se navzájem, naučili jsme se pravidla, jak se chovat ve školní družině i mimo ní. V
jídelně jsme si ukázali zásady správného stolování.
Po obědě jsme četli knihy na pokračování. V kroužku si povídáme o radostech i starostech Žabiček.
Zahájili jsme etapovou hru " Putování se skřítky". Rozdělili se do barevných týmů. Rozdali si
týdenní povinnosti. Vysvětlili si systém bodování a postupu ve hře *.
Mnoho věcí jsme se naučili, např.: rozcvičovat ručičky v grafomotorických cvičení, spojovat
číselnou řadu, pravidla několika pohybových her. Kdo to byl sv. Václav.
Procvičovali jsme rozdělování

ovoce a zeleniny. Naše znalosti jsme si prověřili v Ovocné

olympiádě. Podle zásluh jsme rozdali diplomy a sladkou odměnu.
V rámci oddělení jsme uspořádali turnaj v Pexesu. Příští měsíc si změříme síly s oddělením číslo 3.
(1.B).
V rámci výtvarného tvoření jsme si vodovými barvami namalovali žábu. Nakreslili svůj autoportrét.
Jemnou motoriku jsme procvičovali trháním papíru. Vytrhávali jsme podzimní ovoce. Lepili na
čtvrtku a tak vytvořili hezkou koláž.
Relaxovali jsme při volné hře ve třídě. Hráli deskové, stolní a námětové hry.
Sluníčko nám přálo, proto jsme trávili hodně času venkovními aktivitami. Hráli jsme si a sportovali
na školním hřišti. Chodili na procházky do lesa.
Slunečné září je za námi, ale dobrodružství dalších měsíců před námi.
S pozdravem a přáním barevného října.
Pokorná Radka
* ( Vysvětlení bodování v notýsku: Žabičky mají každý den možnost získat razítko do notýsku za
dobrou práci a pěkné chování. Pokud není vše v pořádku k razítku se připojí vykřičník. Poslední
piktogram je bubáček. Ten už je opravdu vážné varování. Také za pět vykřičníků je bubáček. Za pět
hezkých razítek děti dostanou písmenko, ze kterých vznikne na konci hry tajemná věta. Za každé
písmenko postupují na herním plánu.)

