Duben u Žabiček
Měsíc duben byl hodně pestrý, Hned zkraje měsíce dorazila na sídliště pouť. Je to velká
událost. Žabičky byli plné dojmů. Povídali jsme si, co vše zažili na pouti. V rámci pracovního
sešitu Hravá školní družina jsme se si pohráli s kapitolou “Na pouti”, kde jsme procvičili
pozornost, hlasité čtení, počty, psaní i jemnou grafomotoriku. Prvouku jsme si připomněli v
kapitole “Jaro na zahrádce” a jarní zvyky a tradice v kapitole “Velikonoce - svátky jara”.
Na Velikonoce jsme se moc těšili. Pečlivě jsme se na ně připravovali. Barvili jsme vajíčka
a k nim malovali papírový stojánek dle výběru - kuřátko, zajíček či slepička. Výtvarně jsme
si ztvárnili, jak se kuřátko klube z vajíčka na svět technikou papírové koláže a kresby fixem.
Velmi nás bavila koláž s přírodninou, kdy jsme malovali vodovými barvami jarní cibulové
květiny a na cibulku pod podzemí jsme nalepili pravé slupky od cibule. Obrázky se moc
povedly a tvoří výzdobu chodby při vstupu do školy. Trochu v předstihu jsme začali vyrábět
dárek maminkám, které budou mít svátek v květnu. To aby jsme si obrázky užili na nástěnce
školní družiny. Obrázky jsou s jarní tématikou - koláž strom s ptáčky.
Těsně před Velikonocemi jsme navštívili besedu “Velikonoce u nás i ve světě” v Městské
knihovně na Novodvorské. Kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, tradic a zvyků, které
se váží k období Velikonoc. Jako dárek paní knihovnici každá Žabička namalovala obrázek
s velikonoční tématikou. Obrázky jsou vystavené v prostorách knihovny. Při malování
Žabičky poslouchali četbu s knihy Terezy Říčanové “Velikonoční příběh”.
Naše etapová hra”Letem světem za 10 měsíců” pokračovala cestou do Itálie. Povídali jsme si
i o malinkém státě, který leží v samotném Římě - Vatikánu, kam odlétají zvony právě na
Velikonoce. Itálii jsme si našli na mapě a zobrazili jsme zeměpisnou polohu na naší pracovní
mapě. Kreslili jsme si Koloseum i Šikmou věž v Pise, kterou jsme si vymodelovali
i z modelíny. Z modelíny vznikla i italské dobrota - pizza. Seznámili jsme se s zajímavou
osobností historie hudebního světa - houslovým virtuózem Niccolem Paganinim.
V poobědové siestě jsme dále poslouchali klasické pohádky. Od lidových jsme přešli
i k uměle vytvořeným (autorským pohádkám), které jsou pro nás již také klasické, například
Křemílek a Vochomůrka.
Opět jsme si zahráli naučné hry “Nešťourej se v nose aneb etiketa pro děti” nebo “Dávej
bacha aneb bezpečný start do života”.
Jako obvykle za hezkého počasí vyrážíme ven. Sportujeme a hrajeme si na školním hřišti i
mimo něj. Za nepříznivého počasí s i hrajeme ve třídě.
S přáním hezkého jara, oddělení Žabiček a Radka Pokorná

