Únor u Žabiček
Měsíc začal po pololetním vysvědčení, proto jsme si povídali o očekávání, zklamání,
o práci a odměně za ni. Vysvědčení měly Žabičky hezké, takže kladné očekávání splněno a
věříme, že závěrečné hodnocení přinese také radost.
S trochou smutku jsme se rozloučili s kamarádem Nikitou a v nové škole jsme mu popřáli
mnoho úspěchů.
2.2. jsme si povídali o Hromnicích.
V únoru jsme opět v rámci hry “Letem světem za 10 měsíců” procestovali kousek
naši krásné planety. Tentokrát jsme se projeli Transsibiřskou magistrálou. Vláček nas odvezl
z Moskvy až do Vladivostoku. V Himalájích jsme zdolali nejvyšší horu světa Mount Everest.
V rámci přípravy na vyučování trénujeme hlasité čtení. Hravou formou procvičujeme
orientaci v textu, rozkládáme slova na hlásky a slabiky a zase je skládáme, zlepšujeme se v
koncentraci ( pozornosti, soustředění, produktivitě). V pracovním sešitě “Hravá školní
družina” jsme luštili křížovku - zimní sporty. Také jsme se vrátili k procvičování ročních
období. Začali jsme nacvičovat divadélko - pohádku Zvířátka a loupežníci. Zatím probíhaly
čtené zkoušky a postupné rozdělování roli.
Koncentrace se ostatně procvičuje i ve výtvarných chvilkách, kde ještě přidáme
fantazii a kreativitu. V únoru jsme tvořili na téma Masopust a sv. Valentýn. Pro radost jsme
si vyrobili kočičku.
Únor je čas Masopustu, karnevalu a veselí. My jsme se nejprve seznámili s
Masopustem v teoretické rovině (historie, zvyky, názvy jednotlivých dnů…) a poté jsme ho
zažili i prakticky.
11.2. se konal karneval přímo u Žabiček ve třídě (hry, soutěže, občerstvení) i v
tělocvičně, kde se sešla celá školní družina. Tady jsme si zatančili s balónky i bez, proběhlo
několik soutěží.
Naše oblíbené poobědové siesty probíhaly v relaxačním duchu. Poslouchali jsme
klasické české pohádky. Zajímavou zkušenost jsme si vytvořili kontaktními i nekontaktními
relaxačními hrami ve dvojicích, např. Na loutku, Zrcadlo.
Pokud nám počasí přálo, užívali jsme si pobytu mimo areál školy i v něm. V opačném
případě jsme si hráli ve třídě.
Průběžně si připomínáme zásady hygienické i bezpečnostní, například s hrou “Dávej
bacha aneb Bezpečný start do života”.
Zima se nám chýlí ke konci, už se těšíme na jaro.
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