Základní škola a Mateřská škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace
Bílý den v MŠ Zátor
„KOŤÁTKA SI SPOLU HRAJÍ, MNOHO PRÁCE NADĚLAJÍ…“
Dne 18. 2. 2015 jsme se v MŠ Zátor v rámci naplňování TVP a ŠVP „ Barevná cesta“
těšili na další z barevných dnů, bílý, představující zimní období. Zima, nám sice pomalu
končí, ale my jsme se zaměřili i na jiné věci, vždyť sněhuláků a zimních obrázků jsme již
vytvořili moc a moc. A protože jsme třída Koťátek, dostala paní učitelka nápad si to jako
koťátka, při hraní a mazlení vyzkoušet.
Děti v 1. Třídě - , Koťátka, byly motivovány bílou kočičkou a obrázkem, jehož
rám si lepením připravovaly již v týdnu. Kočička děti uvítala a pozvala je k práci u stolečku.
Děti si mohly sáhnout do mísy plné měkoučkého vatelínu, hebkého, jako kočičí kožíšek.
Tento materiál nalepovaly s pomocí p. učitelky na plochu obrázku, pak na něj ještě přilepily
obrázek bílé kočky, kterou si také vyparádily- mašličkou pod krčkem a ozdobou na hlavě. A
aby byl obrázek ještě pěknější, zdobili jsme i rám z přírodního kartonu, děti si vybíraly
ozdobné papírky, tvary srdíček z razniček a další drobné bílé a stříbrné ozdůbky. Práce nám
zabrala hodně času, ještě druhý den děti namotávaly bílou vlnu na malou ruličku, aby si
koťátko mělo s čím na obrázku hrát. Obrázky se dětem velmi povedly a nyní nám zdobí naši
třídu, později si je děti odnesou domů.
Při hrách děti využily své z domova přinesené bílé hračky a vzájemně si je ukazovaly.
V hlavní části je pokládaly na ubrus a o každé něco pověděly. Dále jsme hledali bílé předměty
a hračky z MŠ, které děti rychle vyhledaly a správně pojmenovaly Děti pak ještě označovaly,
co je také měkké a hebké nebo tvrdé a pevně, co je bílé - okna a dveře, stojany a police na
hračky.Na závěr jsme kočičce zatančily taneček Sněhuláček, sněhulák v bílém oblečku a již
jsme se vypravovali ven . Děti vyhledávaly bílé předměty v okolí, hledaly zbytečky sněhu a
pozorovaly na silnici auta, která mají také bílou barvu, hledaly bílou barvu na oblečení
kamarádů.
Také pan kuchař připravil tento den dětem jídlo hlavně v bílé barvě a krupičková kaše
chutnala úplně všem.
Velký dík si zaslouží rodiče, za přípravu dětí do školky a tím velmi zdařilý průběh
bílého dne.
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