REPORT ZA MĚSÍC LISTOPAD
Ani poslední podzimní měsíc jsme nezaháleli a pilně jsme pracovali, abychom se dozvěděli
spoustu nových věcí. Začali jsme tím, že jsme se naučili namíchat si oranžovou barvu a vytvořit
si krásné malované dýně.
V prvním týdnu jsme se věnovali tématu, které k listopadu
neodmyslitelně patří - a to listí. Nejen, že jsme třídili listy podle
barev a tvarů. Hlavně jsme se naučili díky lístečkům správně
dýchat a teď už víme, že se správně se nadechujeme nosem a
vydechujeme pusou. A zkoušeli jsme to nejen ve uvnitř, ale i
venku.
Druhý týden tu byl jako
na koni a to doslova.
Věnovali j jsme se totiž svatému
Martinovi. Četli jsme si o
něm obrázkovou legendu,
abychom věděli, kdo to
vlastně svatý Martin byl. Další
den jsme si povídali co jíme
na v tento svátek a nezůstali
jsme jen u povídání - upekli
jsme si voňavé svatomartinské
rohlíčky
a
domů
na
ochutnávku donesli. Svatý Martin na bílém koni sice nepřijel a my jsme mu koníka přesto
vyrobili. Tento svatomartinský týden jsme završili naší oblíbenou keramikou, a to ve čtvrtek
12.11. kde jsme vyráběli krásné hříbečky.
Lístečky nám zaletěli do třetího týdne, kde jsme vyrobili společnou práci s názvem Náš
podzimní strom. Listopad však není jenom o listí a na zimu se připravující přírodě, a tak jsme
si povídali, co dělají různé druhy lesních zvířátek. Především u jednoho jsme se zastavili a
krásně jsme se na jeho písničku taneček i se zpěvem naučili. Tím zvířátkem nebyl nikdo jiný
než mravenec a jeho Mravenčí ukolébavka.
Poslední týden jsme věnovali prevenci. V tomto měsíci se samozřejmě ochlazuje a
začínají nás provázet nemoci. Nám se to v DS naštěstí vyhnulo, ale i tak jsme si to nacvičili.
Teď už víme, že citron obsahuje důležitý vitamín C, a také, že vitamíny jsou takový naši
pomocníci, kteří nás chrání před nemocí. Že to tak opravdu je, jsme se dozvěděli z pohádky O
Markétce a vitamínech. Díky tomu víme, že je dobré si místo sladkostí dát trochu ovoce. Když
už jsme u ovoce, nakrájeli jsme si ho spoustu druhů a vyrobili jsme si salátek. Mňam! Další den
jsme nacvičovali, jak správně smrkat. Víme, že posmrkaný kapesník patří do koše a že při
kýchání a kašlání si dáváme ruku před pusu jako velké děti. Ke konci týdne jsme se dozvěděli,
co to jsou bacily a jak se před nimi správně chránit. Bacily jsme si taky podle své fantazie i
vyrobili. Také jsme se naučili, jak si správně umýt ruce, a také že k tomu potřebujeme vodu,
mýdlo a ručník a že když si pohrajeme, ruce si vždy umyjeme. Celý tento týden nás také
provázela rozcvička na říkanku„Hlava, ramena, kolena, palce“.
Celý listopad nás provázela básnička s pohybem Foukej, foukej větříčku a také sme si
zpívali o listopadu. Spoustu jsme se toho naučili, ale nejdůležitější je pro nás společné hraní a
smání, a že si všichni umíme krásně dohromady hrát. Podzim jsme tímto opustili a zimu vítáme
- tak krásný advent všem!

