
Listopad u Žabiček

Měsíc listopad je již tradičně zasvěcen přípravě na Adventní jarmark. Počasí přestává

přát dlouhým pobytům venku a třídy ŠD se přeměnily na tvůrčí dílničky. Pod rukama dětí, za

větší či menší pomoci vychovatelky, vznikaly krásné výrobky, které jsou určeny na Vánoční

jarmark.

Děti byly celý měsíc pilné, ale rády změnily činnost a chopily se pracovního sešitu

Hravá školní družina. Tento měsíc jsme si povídali, luštili, doplňovali stránky sešitu na téma:

zvířátka žijící na poli, u lékaře,  hygiena, zdravá strava, prevence úrazů, vybavení lékárničky

a kostra.

V naší etapové hře Letem světem za deset měsíců jsme si zaletěli do Mexika,

abychom se v rámci Halloweenu a Dušiček seznámili s tradicemi mexického svátku Den

mrtvých. Povídali jsme si, jak Mexičané tento svátek slaví, na papíře jsme si nazdobili jejich

tradiční veselé cukrové lebky. Dále jsme si vyslechli hymny některých států. Na projektoru

jsme začali sledovat Evropské pexeso, kde se postupně zábavnou formou seznamujeme se

státy Evropské unie.

1.11. jsme si povídali legendy o sv. Martinovy, nakreslili jsme si obrázek na dané

téma.

Vysvětlili jsme si význam Státního svátku 17.11. Den boje za svobodu a demokracii,

Mezinárodní den studentstva. Zasadili jsme tento svátek do historických událostí let 1939

i 1989 (událésti během II. světové války a Sametové revoluce).

V poobědové siestě jsme v listopadu společně dočetli knihu Astrid Lindgrenové Děti

z Bullerbynu.

Když počasí dovolilo, hráli jsme si a sportovali na školním hřišti. Také jsme podnikali

procházky do lesa a hráli si na lesním hřišti. Jedno odpoledne jsme měli veselý doprovod

psího kamaráda, který prošel kanesterapeutickým výcvikem a tak rozdává kolem sebe jen

dobrou náladu. Za nepříznivého počasí jsme si rádi hráli ve třídě, kde jsme si hráli deskové,

společenské, stolní, námětové hry i hry, kdy hraje celá třída, např. Hra na sochy. Stavěli jsme

různé stavebnice nebo jsme si tvořili na volné téma.

Akce měsíce byl turnaj ve v piškvorkách.

Přejeme klidný adventní čas.

Žabičky a Radka Pokorná.
















