Listopad u Žabiček
Karanténová situace zapříčinila, že jsme se po měsíční pauze mohli společně sejít až 19.
listopadu.
Hned po návratu jsme si povídali, jak jsme se měli doma. Nakreslili jsme si, jak by mohla
vypadat rodina, kdyby se změnila ve zvířátka a některé zvířátka jsme si formou hry, pantomimy
předvedli a ostatní hádali, copak je to za zviře. Samozřejmě opět proběhlo poučení jak se co nejlépe
chránit před jakýmkoliv infekčním onemocněním.
Vzhledem k dlouho trvající nepřítomnosti dětí v kolektivu, jsme v rámci bezpečnosti a
ochrany zdraví probrali různé nebezpečné situace a jejich předcházení, či řešení. Praktickou
pomůckou na toto téma je hra na principu hry Bingo „Dávej bacha“. Názorně jsme si připomněli
správné chování dětí v dopravním provozu. Důraz jsme kladli na chování na přechodu pro chodce.
Důležitá prevence proti nemocem je pobyt na čerstvém vzduchu. Proto jsme byli každý den venku.
Provozovali jsme procházky do lesa, na různá dětská hřište i na hřiště školy. Pozorovali jsme
přírodu, hráli si na prolézačkách, hráli pohybové či míčové hry, malovali na chodník.
Také jsme pokračovali v pracovním sešitě „Hravá školní družina“. Kde jsme si povídali,
poznávali, kreslili lesní zvířátka i rostliny. Vyrobili jsme si skřítka „Vrtulku“.
V podzimním tvoření jsme vyrobili ježečka z roličky od wc papíru. Kombinací malovacích technik
vodové barvy, tempera jsme vytvořili strom plný jěřabin.
Poctivě jsme dodržovali siestu po obědě, kdy jsme dočetli knihu „Kuba nechce číst“ a za
čali číst novou „ Listopadová pohádka“. Alespoň krátkým odpočinkem nejen podporujeme imunitu
organismu, ale učíme se koncentraci na klidovou činnost a soustředění bez rozptylování okolím.
27. listopadu proběhla první lekce zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti. Lekce je
multisenzorická. Skládá se z několika částí: četba, jógová rozcvička, jógová abeceda, pracovní list s
omalovánky a písmenky. Cílem je propojit mozkové hemisféry, procvičit tělo a upevnit v paměti
písmenka, která se děti naučili v dopoledním vyučování.
S přáním klidného adventního času, Radka P. a Žabičky.

