REPORT ZA MĚSÍC ŘÍJEN
Už je to druhý měsíc, ve kterém Vaše děti navštěvují dětskou skupinu. Tento měsíc se
nesl ve znamení smíchu a dobré nálady, ale hlavně zvídavosti, a tak jsme se mohli naplno
věnovat našemu tématu s názvem Podzimní čarování. Každý týden byl symbolicky trochu jiný.
V prvním týdnu jsme se věnovali tématu Jak vypadá
podzim v lese. Naučili jsme se rozdíly mezi listnatými
a jehličnatými stromy. Z modelíny jsme vyráběli hříbky
a vyrobili jsme si i pěknou muchomůrku, kterou jsme si
všichni odnesli domů. Venku jsme sbírali šišky, žaludy
a kaštánky. Z kaštanů jsme skládali, ale také jsme
s nimi pořádali různé soutěže na koordinaci pohybu.
V úterý 6.10. jsme se vydali na náš úplně první výlet do
Kunratic na Mobilní zvěřinec, kde nám ukázali různá
zvířátka: Všichni si na ně mohli sáhnout i pohladit si je. Všechny děti to krásně zvládli a
zaslouží velikánskou pochvalu.
Druhý týden začal poněkud netradičně a
to letošním první keramickým tvořením v
úterý 20.10. Pro mnohé děti to byl první
kontakt s keramickou hlínou. A co jsme
vytvořili? To se nechte překvapit!
Tento týden jsme se ocitli na poli.
Podívali jsme se, co se tam pěstuje. Také
jsme si vyrobili pole plné brambor.
Naším společným projektem byl drak,
kterého máme vystaveného ve třídě. O drakovi jsme se naučili i písničku s pohybem - Vyletěl
si pyšný drak. Tento týden nás také provázela pohádka O veliké řepě, kterou jsme si četli a pak
si k ní vyráběli kulisy a nakonec jsme ji i zdramatizovali. Moc se nám to líbilo a už se těšíme
na další divadlo.
Třetí týden jsme věnovali podzimu na zahradě. Při rozcvičkách jsme česali jablíčka a
hrušky ze stromu a dávali je do košíku. Víme už, že tomu co sklízíme se říká sklizeň a že stromy
mají své plody. Společně jsme si udělali zeleninový salát. Co jiného dodat, než mňam, jen se
po něm zaprášilo. Už poznáme i rozdíly mezi ovocem a zeleninou. Venku jsme si také
vyzkoušeli jaké to je připravit zahradu „na zimu“ a tak jsme hrabali listí.
V úplně poslední týdnu měsíce října jsme se zajímali o počasí /umíme ho pojmenovávat
zpívat o něm písničky například Sluníčko, sluníčko nebo Prší, prší/ Samozřejmě, že jsme počasí
zkoušeli rozeznávat i venku. V neposlední řadě jsme probírali také oblečení, které teď nosíme
a jak se toto oblečení liší od léta. Také jsme si vyrobili deštník, který nás má chránit před
deštěm, ale naštěstí uvnitř nám neprší a tak nevadilo, že byl vyroben z papíru.
Už se těšíme na další měsíc, který bude opět plný legrace, a tak hurá do měsíce listopadu!

