Report za měsíc listopad
Podzim už má na kahánku a zima klepe na dveře, především ale doba adventní, na kterou se zvláště
v naší dětské skupině moc těšíme!
Abychom ale nepředbíhali, ohlédněme se nejprve za tím, jaký pro nás byl uplynulý měsíc listopad.
Protože nám začalo venku pořádně přituhovat, a přibyly nám další vrstvy oblečení, zaměřili jsme se na
trénování oblékání a aby to byla zároveň zábava, naučili jsme se oblékací básničku: „Do tunelu jede
vlak…“ 😊 Pohyb a řeč jsme procvičovali básničkou „ Leze žába po žebříku“ a zkusili jsme si i zacvičit
– trénovali jsme například kotoul, válení sudů nebo plazení.
Sebeobsluhu jsme podpořili i ve stravování – děti si samy nakrájely banán a připravily si chia pudink na
odpolední svačinku.
V rámci našeho celoročního projektu Poznej své smysly jsme
poznávali všemožné materiály, tvary a velikosti – procvičovali jsme
tedy hmat.
A nyní něco málo z termínů:
6.11. jsme vyrazili na výlet do RC u Motýlků v Kunraticích, kde jsme
společně s tamějšími dětmi zhlédli interaktivní pohádku O veselém
podzimu divadla Aporia.
16.11. nás navštívila naše oblíbená paní keramička Petra Gothardová,
která si pro děti připravila další krásné výrobky – přinesla nám
vypálené dušíky z minulého tvoření a vyráběli jsme vánočního
kapříka.
19. a 30.11. jsme se zrelaxovali a ozdravili ve Žraločí solné jeskyni.
Udělali jsme si také dvakrát výlet k Vltavě, kde jsme se procházeli podél řeky a ukazovali jsme si různé
druhy vodních ptáků. Už víme, jak vypadají labutě, racci nebo kachny divoké. A potkali jsme tam také
nutrie 
Výtvarnou činnost jsme tematicky ladili k podzimu, ale nezapomněli jsme ani na tradici sv.Martina na
bílém koni.
Předposlední den měsíce proběhlo opět naše Společné odpoledne pro děti a rodiče, při kterém jste
měli možnost vyrobit si krásné adventní věnce! 😊
A na co dalšího se těšíme v prosinci? – To vám napoví náš Plán na měsíc prosinec. 😊

