Report ŘÍJEN
Je za námi měsíc říjen a s ním spousta dobrodružství, které jsme v naší dětské skupině zažili.
Už od začátku měsíce se dobře známe a už také víme, jak se jmenují naši kamarádi, stala se z nás
správná parta a společně jsme vytvořili skvělý kolektiv. Také se stále učíme být samostatnější a denně
se zlepšujeme v oblékání i stolování. ☺
Naučili jsme se písničku „Měla babka čtyři jablka“ a naší nejoblíbenější hrou je „Zajíček v své jamce...“,
bez té se neobejde žádný nový den.
Zvířátka nás inspirují i ve výtvarné činnosti, využili jsme kaštanů, které nám podzim nadělil, a vyrobili
jsme si skoro celou ZOO. Když nás papír a pastelky už omrzely, čekaly na nás další dvě keramická
tvoření, při kterých jsme si vyrobili mističky a ježečky, jako krásné podzimní dekorace.
Ale ani ostatní tvoření nezůstalo pozadu, hrušky a jablka nám posloužily jako razítka a zjistili jsme, že
nemusíme malovat jen štětcem, ale zajímavé výkresy vytvoříme třeba i vidličkou.
Při každodenních procházkách jsme si užívali barev všudypřítomného podzimu a teplé dny jsme trávili
na hřišti, kde jsme se těšili hlavně na houpačky a skluzavku, kterou už všichni zdárně zdoláváme.
Opravdovým zážitkem pro nás byl výlet do Kunratic, kde nás čekal dopolední edukativní program
s názvem,, Do lesa za zvířátky” od Lesů hl. m. Prahy, při kterém jsme se naučili, která zvířátka můžeme
potkat v lese a užili jsme si pobyt v přírodě.
Koncem října jsme se také vzdělávali, v rámci projektového dne Zdravé zoubky jsme si pohádku, „O
popleteném Zoubkovi“ s přednáškou, která nám poradila, jak si správně čistit zoubky a pečovat o svůj
chrup.
V jednom z posledních dní tohoto měsíce jsme si s pomocí našich maminek a tatínků vydlabali dýně a
přivítali tím nastávající čas Halloweenu.
Říjen byl pro naši dětskou skupinu opět plný zážitků a poznání a my už se těšíme, co nám přinese další
měsíc – listopad! ☺

