Leden u Žabiček
Leden byl poznamenán nemocí vychovatelky. 14 dní byly Žabičky rozděleny do
ostatních oddělení ŠD. V prvním a posledním lednovém týdnu jsme toho přesto stihli
poměrně dost.
Po Vánočních prázdninách jsme se blíže seznámili s dárky, které Žabičky našly pod
stromečkem. Přečetli jsme si pravidla, zahráli nové stolní hry.
Výtvarně jsme si ztvárnili Novoroční ohňostroj. Použili jsme kombinaci výtvarné
techniky voskovky/vodové barvy. Ve skupině žáci vytvořili číslice 2022 a vyzdobili podle své
fantazie. Fantazie hrála velkou roli i v dalším výtvarném projektu nazvaném Arteterapeutická
hra - čmáranice. Žabičky měly za úkol uvolnit se a bezcílně voskovkou čmárat po ploše
papíru. V druhé fázi hry měly za úkol hledat ve změti čar konkrétní tvary a pomocí barviček
je zdůraznit a dokreslit.
V lednu jsme se zaměřili na relaxaci a uvolnění těla v době poobědové siesty. Podle
pokynů vychovatelky Žabičky uvolňovaly postupně konkrétní části těla. Poté poslouchaly
krátkou relaxační pohádku. Po klidném odpočinku pokračovala siesta společným čtením v
kruhu. Pracujeme s textem Cvičné texty pro nácvik plynulého čtení od Zdeňka Martínka.
Texty jsou krátké bajky. Děti hravou formou zdokonalovaly hlasité čtení a vypracovávaly
úkoly, kde procvičovaly například reprodukci čteného, analýzu a syntézu slov.
Také jsme pracovali se sešitem Hravá školní družina. Tentokrát žáci pracovali na téma
Ptáčci na krmítku (tajenky, spojovačky, doplňovačky).
V naší celoroční etapové hře Letem světem za deset měsíců jsme navštívili Itálii.
Kreslili jsme si sopku Vesuv a za domácí úkol měly Žabičky detektivní úkol zjistit, jak se
jmenovalo město zničené výbuchem Vesuvu v roce 79.
V rámci přípravy na akci 4. oddělení, karneval, si Žabičky dotvořily pozvánku na
karneval. Původně byla akce naplánovaná na konec ledna. Z organizačních důvodů se
přesunula na 11.2.
Pokud počasí dovolilo, chodili jsme na procházky po okolí školy, hráli si na sídlištním
či školním hřišti. Za nepříznivého počasí jsme trávili čas hrou ve třídě.
Pravidelně si připomínáme hygienické zásady proti

infekčním

Nezanedbáváme ani opakování bezpečného chování, například předcházení úrazů.
Žabičky a Radka Pokorná (vychovatelka 4. oddělení)

chorobám.

