Základní škola a Mateřská škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace

BÍLÝ DEN U KUŘÁTEK

„SNĚHULÁČEK, SNĚHULÁK, MÁ NA SOBĚ BÍLÝ FRAK.
SNĚHULÁČKU MŮJ,

S NÁMI ZATANCUJ...."

Dne 22.února 2018
jsme se v MŠ Zátor těšili na tematický BÍLÝ DEN,
představující zimní období. Zima nám připravila chladné přivítání s menší nadílkou sněhu.
Ve školce se děti radostně scházely, aby si tento den společně užily. Rodiče všem dětem věci
připravili a děti přicházely v bílém oblečení a s bílými hračkami. Paní učitelky je chválily,
jak jim to sluší, a už se všichni těšili na zábavné činnosti, které nastanou. Při ranním scházení
se děti navzájem prohlížely, ukazovaly si, co si přinesly a mezi hraním se střídaly u kreslení
prstíkem v krupici a v bílém písku, který si osahávaly, přesypávaly a vrstvily. Již v
předchozích dnech děti pracovaly s nezvyklým materiálem, využily kartonové obaly ve
tvaru válce, které si u stolečku zbavily původního polepu s nápisem a celý si jej pomalovaly
bílou barvou a zkoušely natírat různě velkými štětci. Paní učitelka jim na válce nalepila
hlavičky a předkreslila těla sněhuláčků a děti si na ně lepily vatu. Vymýšlely si, co ještě
zimního tam může být - kousky vaty jako sníh, vločky z razniček a ozdobné proužky papíru,
dokreslovaly sněhuláčkům košťata a přilepily jim "hrnec" na hlavu. Také pan kuchař připravil
dětem ke svačince bílé jídlo - na krupicové kašičce si děti velmi pochutnaly. Potom paní
učitelka dětem ukázala, co sama přinesla. Na koberec položila bílý hvězdičkový kulatý ubrus
a s paní chůvičkou Janičkou předvedly pohádku, jak se potkaly dvě bílé medvídkové
papučky. Děti pak předváděly a pojmenovávaly hračky, které si přinesly z domova a
pokládaly je na ubrus. Poslední hračka byl sněhuláček, kterému jsme zatančili taneček
Sněhuláček, sněhulák. Paní učitelka ještě dětem ukázala hru s bílým šátkem - Mám šáteček
mám, ve dvojicích jsme se spolu hladili. Jelikož venku moc sněhu nebylo, na krátké bobování
to dětem stačilo. A jako překvapení venku bylo kreslení na bílo obarvenou vodou na
cestičce za školkou - nakreslili jsme samozřejmě velkého sněhuláka, děti zkoušely čáry jako
plot, potom do obláčků sypaly snížek, aby nám ještě trochu nasněžilo, ať můžeme ještě
bobovat.
A jak si děti bílý den užívaly, můžete více vidět ve fotogaleri na stránkách školky.
Moc děkujeme všem za spolupráci na přípravě.
Za třídu Kuřátek - Anna Dostálová a Jana Menšíková

