Co se děje v mateřské škole
Na příchod jara jsme se s dětmi moc těšili. Je to období, kdy již trávíme více
času venku, ať už na vycházkách do přírody či při hrách na školní zahradě. Jarní
sluníčko dětem umožnilo pozorovat luční květiny a brouky na louce,
prozkoumat život u rybníka, hrát různé ekohry, vyzkoušet si piknik v trávě, ale
také si hrát na písku. Moc děkujeme panu Bachmanovi, který nám opravil
koloběžky. Děti je tak ke své radosti mohou opět využívat při hrách na zahradě.
Děti ze třídy Kuřátek uvítaly jaro projektem „Duhový týden“, kdy si opakovaly
barvy, zpívaly o nich písničky a vyhledávaly je v přírodě. Prostor měly také pro
tvořivou hru s barvou. Starší děti ve třídě Berušek se na příchod jara zaměřily
z globálnějšího úhlu pohledu – z pohledu planety Země, kdy si během projektu
„Poletíme do vesmíru“ hrály na vesmírné cestování. Dozvěděly se mnoho
zajímavých informací o planetách, Zemi a naší sluneční soustavě, prohlížely si
encyklopedie, naučily se nové písně, vyráběly raketu z papírových krabic,
společně vytvořily vesmírnou koláž. Prohlížely si také snímky satelitních družic v
počítači, vyhledaly Ladnou, naši školku, hřiště… Formou prožitkové hry si
vyzkoušely pohyb planet ve vesmíru, a to na vlastním těle. Z projektu si děti
odnesly hodně společných zážitků.
V polovině dubna jsme naši mateřskou školu otevřeli veřejnosti. Dne
otevřených dveří využili rodiče s malými dětmi, aby si mohli jít do školky pohrát
a prohlédnout si ji. Někteří z nich také přišli k zápisu. Žádosti o přijetí do
mateřské školy bylo všem zájemcům vyhověno.
Ke Dni Země tentokrát děti shlédly pohádku „Ukliďme si les“. Po loňských
výborných zkušenostech s divadelním představením na školní zahradě jsme
opět volili možnost podívat se na pohádku venku na sluníčku. Svým
požadavkem jsme mile překvapili herce. Divadlo bylo moc hezké a dětem se
líbilo.
V květnu k nám ještě přijelo Divadlo Sluníčko s klasickými pohádkami –
Perníková chaloupka, Kohoutek a slepička, Červené klubíčko. Pohádky byly
kvalitně zpracované, herci svým vystoupením děti zcela zaujali.
Na výlet, který jsme naplánovali začátkem května do Bonga, se děti moc těšily.
Na atrakcích se dostatečně vyřádily a užily si spoustu legrace. Byl to krásný den.

Do školky jsme se vraceli unavení, ale moc spokojení. Na nových, kvalitních
lehátkách, které jsme dětem letos pořídili, se jim po takovém dopoledni plném
zážitků spalo, jako když je do vody hodí.
V květnu jsme také společně oslavili Den matek. Na besídkách děti z obou tříd
maminkám a babičkám zpívaly, tančily, recitovaly a dramatizovaly pohádky.
Jistě je potěšily i dárečky, které pro ně děti s láskou vyráběly.
Letos jsme poprvé začali se staršími dětmi jezdit do krytého bazénu. Pod
vedením učitelů z plavecké školy Delfín se děti učily základům plavání. Učitelé
využívali vhodné motivace a pomůcek tak, že děti vnímaly výuku jako hru. V
plaveckých dovednostech všechny děti udělaly velké pokroky. Po dobrých
zkušenostech plánujeme zařadit plavání i příští školní rok.
V polovině června jsme shlédli hudebně naučný pořad Miloše Dvořáčka
„Hrajeme si na Afriku, tady u nás, v našem triku. Děti se hravou, pohybově ‐
hlasovou formou dozvěděly spoustu věcí o afrických zvířatech, rostlinách a
lidech, afrických hudebních nástrojích a jejich všestranném využití.
Ke konci školního roku ještě přijede pojízdné planetárium s pohádkou „Jak šel
Měsíc na návštěvu ke Slunci“.
Poslední akcí v tomto školním roce bude slavnostní rozloučení s dětmi, které
půjdou po prázdninách do první třídy. Do školy odchází 13 dětí, z toho je 11dětí
z Ladné. Doufáme, že se jim ve škole bude líbit. Všem dětem z mateřské školy
přejeme krásné léto a hodně radosti i krásných chvilek na dovolené s rodiči či
na prázdninách u babičky a dědečka.
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