On-line školka č.10 – velké rozloučení

Milé děti, nebudete tomu věřit, ale Víla
Eufrozína se nám konečně ozvala. Protože jste jí
s přírodou na jaře všichni moc pomohli, mohla si
vzít dovolenou. A tak se 1.června, přesně na Den
dětí, sbalila a vydala se na velkou dobrodružnou
cestu kolem celého světa. A my ve školce jsme se
samozřejmě přidali!Milé dětičky, co jste zůstaly
doma, vydejte se také s námi na cestu a povídejte
se, co vše jsme ve SVĚTĚ prožili.

S DETMI KOLEM CELÉHO
Téma provázelo předškolní třídy celý měsíc. Započalo
1.června, tedy na Den dětí s velkolepým zakončením na
nočním spaní v MŠ.
Hlavním záměrem tématu bylo poznat jiné kultury, mít povědomí
o tom, že všichni nejsme stejní, ale všichni jsme si rovni!
Uvědomit si, že se máme dobře a měli bychom si toho vážit, velmi
jemným způsobem chápat, že ne všechny děti se mají, tak dobře
jako MY!
(Proto jako překvapení a výstupem tohoto tématického celku
byla „adopce Panenek UNICEF“)
Také jsme nezapoměli na naší krásnou zemi a týden jsme se
věnovali naší České republice!
Aktivity probíhaly především venku, řízené činnosti, tvoření
apod.
CO JSME DELALI?
Prohlíželi jsme mapu světa, glóbus, encyklopedie.
Poslouchali jsme různé cizí jazyky.
Tancovali na typickou hudbu z různých zemí.
Cvičili jsme: Jogové a protahovací cvičení s hudbou různých
zemí, motivované cvičení interaktivním příběhem o cestě po
různých kontinetech, relaxační cvičení s klasickou hudbou
např. B.Smetana-Vltava

Hráli jsme hry a dělali aktivity motivované multikulturní
tématikou např. přenášení hůlkami- Asie, chytáme ryby,
chodíme poslepu (ve dne tma)- Země kolem severního pólu,
tancujeme na černošskou muziku a další…
Tvořili jsme: Zeměkouli, děti z celého světa a další.
Zpívali jsme, dělali pracovní listy s touto tématikou..

VIDEA-co se tady všechno dělo!
„Jedem do Afriky, jedeme do Zimbawe, jedem na hostinu, špatně
to nedopadne..“

Předškoláci v Africe

https://www.youtube.com/watch?v=tMrJ9DW6lYk&feature=youtu.be

Cestou, necestou do tajemného Amazonského pralesa…….

Předškoláci v Amazonii

https://www.youtube.com/watch?v=SnfUmkuqIvg&feature=youtu.be

„Ať si zdejší nebo z Corsiky, z Číny nebo z horké Afriky, ať
jsi z kterékoli Země, stiskni moji ruku pevně…..“

Fotečky z naší cesty kolem světa

https://www.youtube.com/watch?v=jDjIqDvfapg&feature=youtu.be

NOČNÍ DOBRODRUŽNÉ SPANÍ VE ŠKOLCE

Po dokončení cesty kolem světa jsme se s Vílou
Eufrozínou domluvili na nočním dobrodružsví ve
školce, které probíhalo ze čtvrka na pátek 25.6. –
26.6. 2020.
A jak probíhalo noční spaní se můžete podívat
následně v odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=TF2zUZPi4YM

NÁŠ CESTOVATELSKÝ POKLAD Sabinka A Růženka

Náš letošní poklad, který jsme nalezli na nočním cestovatelském
spaní, byl velmi speciální a kromě dobrot, hraček a dětského šampíčka,
jsme zde nalezli také dvě panenky a to Sabinku a Růženku. Jsou to
panenky UNICEF a jsou speciální tím, že jedna panenka=jedno reálné
děťátko z chudých oblastí, které dostane kompletní proočkování proti
smrtelným chorobám. Děti se také dozvěděly, že ne všichni se mají na
světě tak dobře, jako my a musíme si toho vážit a tyto panenky, nám to
budou připomínat.
Odkaz na adopci panenek a více informaci:
https://www.unicef.cz/jak-pomoci/e-shop/adopcepanenek?gclid=CjwKCAjwxev3BRBBEiwAiB_PWFlrPINGqwzDz39kvPyuAOVoN6G31WPP7UUh3yf6p7f
9fCpx5LIl3RoCR6cQAvD_BwE

A tímto krásným odkazem se s námi už Víla Eufrozína
opravdu rozloučila. Všem malým hrdinům děkuje za jejich
píli a úsilí v odhodlání plnit všechny úkoly.

DĚKUJEME

Velké poděkování patří všem rodičům a jejich dětem
za sledování, plnění a zdárné dokončení všech úkolů.
Za ochotu, čas a trpělivost, za toto nelehké období
pro všechny z nás.
Všem přejeme krásné, klidné a pohodové léto plné
úsměvu a sluníčka.
Vaše paní učitelky: Zdenička, Terezka, Magdička a Alenka

