ŽABIČKY – ZÁŘÍ:
Měsíc září byl pro prvňáčky velkou životní změnou, kterou jsme společně splnili na
výbornou. Co vše tedy Žabičky prožily?
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. Rozebírali jsme různá téma, která nám vyplynula z četby. Například jsme si povídali, co
by jsme si přáli, kdybychom potkali kouzelného dědečka. Výsledné přání jsme si také namalovali.
Důležitým okamžikem byl ceremoniál pasování do družiny Žabiček. Symbolicky byla každá
žabička označena zelenou, tištěnou žabičkou přímo na ruku nebo na papír, podle přání.
Mnoho věcí jsme se naučili. Například v rámci sešitu „Hravá školní dužina“ a jiných
pracovních listů jsme rozcvičovali ručičky v grafomotorických cvičeních, prošli labyrintem
školních chodeb, vyřadili věci, které logicky nepatřily do skupiny ostatních, naučili se pravidla
několika pohybových i klidových her. A v neposlední řadě jsme si řekli, kdo to byl sv. Václav a proč
si ho připomínáme státním svátkem 28.9..
Procvičovali jsme básničky, které se děti naučily s paní učitelkou v dopoledním vyučování.
Hráli různé hry s písmenky.
V rámci oddělení jsme uspořádali I. kolo turnaje v Pexesu. Příští měsíc si změříme síly s
oddělením číslo 3. (1.B).
V rámci výtvarného tvoření jsme procvičili jemnou motoriku: navlékali, stříhali, lepili,
kreslili, dělali jsme jednoduché uzlíky. Výsledkem byla šňůra jeřabin na niti, papírové sluníčko a
muchomůrka.
Jedno odpoledne jsme navštívili naší družinovou knihovnu, kde jsme se seznámili se
systémem uložení knih do polic, chováním v knihovně. Hravou formou opět procvičili písmenka.
Volně jsme si prohlíželi a četli knihy, které nás zaujaly.
Relaxovali jsme při volné hře ve třídě. Hráli námětové, stolní hry, stavěli stavebnice, volně
tvořili aj..
Sluníčko nám přálo, proto jsme trávili hodně času venkovními aktivitami. Hráli jsme si a
sportovali na školním hřišti.
Slunečné září je za námi, ale dobrodružství dalších měsíců před námi.
S pozdravem a přáním barevného října.
Pokorná Radka

