PLÁN NA LISTOPAD
V LISTOPADU nás v úterý 6. 11. čeká Pohádka o veselém podzimu
divadla Aporia

v RC U Motýlků. Cena představení včetně dopravy

mikrobusem je 280,- Kč.
V pátek 16. 11. nás přijde zase navštívit paní keramička Petra
Gothardová. Návštěvy solné jeskyně jsou v listopadu dvě a to v pondělí
19. 11. a v pátek 30. 11. Dejte prosím dětem do solné jeskyně druhé
ponožky.
A protože první adventní neděle je už 2. 12. tak společné
odpoledne pro děti i rodiče bude tentokrát již v duchu Vánoc –
vyrobíme si společně s dětmi vlastní adventní věnec. Sejdeme se
spolu ve čtvrtek 29. 11. v 15.30 u nás v DS BabyGuru. Cena
tvoření včetně materiálu je 290,- Kč. Prosíme Vás o průběžné
přihlašování na tvoření při příchodu nebo odchodu z DS – je to
z důvodu nákupu materiálu. Děkujeme.
Venku už nám přituhuje a tak se zaměříme na trénink sebeobsluhy – hlavně v oblékání a
prosíme Vás o spolupráci i doma. Oblékání bundy nebo kalhot, zapínání zipů nebo
knoflíků a také obouvání a zapínání botiček budeme trénovat každý den.  V rámci
celoročního projektu Poznej své smysly, poznáváme v listopadu hmat

– budeme

rozeznávat různé druhy materiálů, povrchů i předmětů. Poznáme přitom i svoje tělo, hmat
můžeme vnímat nejen rukama. I listopadu se zaměříme na rozvoj řeči – při ranním kruhu
vypravování například o tom, co jsme včera dělali atd.., dramatizace pohádky Bouda,
budka a opět básničky a písničky s pohybem – za všechny Koulelo se koulelo, Měla babka
atd. Vyrobíme si lampionky i závěsy z listí a také si v rámci dílniček montessori připravíme
vlastní svačinku – chia pudink.
V projektu Roční období si na stromě ukážeme změny v přírodě –
opadávání listů, první sníh. K trénování jemné i hrubé motoriky
používáme podzimní přírodniny – kaštánky, listy, semínka….. Děti
se také zábavnou formou seznámí s tradicemi – Sv. Martin a
Advent.(omalovánky, komiks atd…)

