Akce za měsíc prosinec v 1. oddělení.
V měsíci prosinec jsme malovali obrázky s čerty, Mikulášem a anděly. Také jsme kreslili
sněhuláky, vločky a naše přání k obrázku s názvem: ,,Milý Ježíšku“. Vyráběli jsme ozdoby na
vánoční stromeček z papíru, které jsme zdobili dle vlastní fantazie korálky, drceným sklem,
třpytkami, atd. Vyprávěli jsme si o zimních radovánkách, jako je bruslení, lyžování,
bobování, sáňkování apod. a poté jsme vykreslili obrázky, které je znázorňují. Žáci si
namalovali svůj vánoční balicí papír a poté se učili balit a zdobit dárek. Nalepili jsme si na
papír krmítko pro ptáčky z klacíků a domalovali do něj ptáčky a zrní. Vyráběli jsme řetěz na
vánoční družinový stromeček.
Zpívali jsme vánoční koledy, písničky o Mikulášovi (Mikuláš ztratil plášť, Mik Miku) a hráli
na hudební nástroje. Relaxovali jsme u relaxační hudby pro děti a dělali dechová cvičení na
koberci. Četli jsme na pokračování: ,,Matýskovy příhody“, ,,Čert a Káča“, ,,Příběhy lesních
zvířátek, ,,Rodina medvídků slaví Vánoce“. Dávali jsme si z pohádek otázky, povídali si, co
vidíme na obrázcích a vyprávěli pohádky vlastními slovy. Hráli jsme deskové, karetní a
znalostní hry, sochy, rybičky rybáři, bombu na téma Vánoce a na školním hřišti fotbal,
vybíjenou a na babu podle pravidel.
Obtahovali jsme tvary na sněhulákovi a tím rozvíjeli jemnou motoriku. Spojovali jsme
obrázek pomocí čísel do 16. (přípravná třída) Povídali jsme si o vánočních zvycích a některé
jako: ,,Házení botou“, ,,Krájení jablíčka, aby se ukázala hvězdička“, ,,Pouštění skořápek
(lodiček) se svíčkou“ jsme si zkusili. Dále jsme si ukazovali a zapalovali františka (vůni),
povídali si o zimním počasí a o zvířátkách v zimě.
Upekla jsem dětem linecké cukroví, které si sami slepili marmeládou a nazdobili kokosem,
čokoládou a cukrovými kuličkami.
Pravidelně jsme navštěvovali školní hřiště. 20. 12. se konala v našem 1. oddělení vánoční
besídka, kde si žáci nadělili dárečky pod stromeček, zpívali jsme koledy a ochutnávali cukroví
a jiné dobroty 

Přejeme krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok. ŠD

