PLÁN NA LISTOPAD – DS OMG BABYGURU
V měsíci listopadu nás čeká návštěva nedaleké solné jeskyně, kam máme v plánu chodit i přes zimu, a
to alespoň 2x do měsíce. Předběžné termíny návštěvy jsou stanoveny na 1. a 15. listopadu.
V podzimních chladných dnech se zaměříme také na zdravotní prevenci, jak můžeme podpořit své
zdraví, aby na nás nemohl žádný bacil – teplé oblečení, vitamíny, atd.
V listopadu se také zaměříme na počasí a především na déšť. Vyrobíme si s dětmi nástěnku pro
určování počasí. Na nástěnce budou obrázky – slunce, mrak, bouře, déšť, sníh, vítr. Děti každé ráno
společně s učitelkou určí, jaké je dnes počasí, a podle toho na nástěnku umístí vhodný obrázek.
Zároveň se naučíme novou básničku, ke které si nakreslíme i obrázek deštníku – Stačí tenká hůlka…
7. listopadu se vydáme s dětmi mikrobusem na Papouščí show s ary, kakadu, žakem a eklektem.
Cena výletu včetně dopravy mikrobusem je 220,- Kč.
Máme v plánu i další výtvarnou a tvořivou činnost, chceme si s dětmi vyrobit tzv.”narozeninovník”.
Vystřihneme si společně svíčky, kde budou napsané data narozenin dětí ☺
Čeká nás také pravidelné keramické tvoření, a to ve dnech 6. a 28. listopadu.
Akce pro rodiče s dětmi: 27. listopadu máme naplánovaný Lampionový den. Vydáme se s dětmi ze
školky na naši zahrádku a společně si vypustíme tzv. lampiony štěstí. Akce by měla začít v 16:30.
LISTOPAD

BEDLA

Listopade, listopade
už ti mlha slunce krade
poslední list plachtí k zemi
mráz přijíždí se saněmi,
listopade, listopade.

Stojí, stojí bedla, ráda by si sedla.
A vzala si pletení, noha už jí dřevění.

Padá na zem suché listí,
stromy půjdou brzy spát.
Každý přece snadno zjistí,
že už nastal listopad.
Listopad se mlhou šatí.
Nejdřív listy buků zlatí,
potom v celém okolí
všechny stromy oholí.

(Stojíme na jedné noze, ruce nad hlavou v
stříšce, dřepneme si, znázorňujeme rukama
pletení s jehlicemi, vstaneme a protřepáváme
střídavě nohy.)

