Bílý den v MŠ Zátor
„Padá snížek bělounký na lesy a pole,
stele měkké peřinky na kameny holé,…“

„ Sněhurka se veze , veze na saních
rozhazuje kolem sebe, rozhazuje sníh.“

Dne 7.. února 2012 se konal v MŠ Zátor opět jeden z barevných dnů, Den BÍLÝ. Venku „Paní Zima“ zařídila
opravdový třeskutý mráz a také čerstvou nadílku sněhu. Ale ve vyhřáté školce se děti radostně scházely, aby si
tento den společně užily. Rodiče perfektně reagovali na informace z MŠ a internetových stránek MŠ a děti
přicházely v bílém oblečení , s bílými hračkami a někteří i s bílým malováním na obličeji. Paní učitelky je
chválily, jak jim to sluší, a už se všichni těšili na zábavné činnosti, které nastanou.
Děti v 1. třídě , Koťátka, si u stolečku vyráběly panáčka Mrazíčka, přitom si procvičily malování bílou
barvou, stříhání a lepení papíru a kreslení detailů obličeje.Také si mohly vyrobit ze starých bílých ponožek
zajímavé postavičky . Ponožku si děti samy naplnily izolační vatou a s pomocí paní učitelky vytvarovaly různá
tělíčka, na hlavě dokreslily fixy obličej a vznikla tak zvířátka- pejsek, kočičky, také sněhuláčci a další panáčci. A
protože byl venku i přes den opravdu velký mráz, tyto panáčky si děti mohly dokončovat místo pobytu venku.
Hlavní část Bílého dne jsme začali tanečkem Sněhuláček panáček.V rámci týdenní nabídky „Kouzelník
Večerníček“, která právě probíhá, paní učitelka za zpěvu písně Večerníček rozdala dětem bílé listy papíru, jako
listy pohádek. Děti si je „přečetly“ – znázornění čtení z knížky (otevírání a zavírání - nápodoba pohybů
učitelky).
Potom přišla na návštěvu do MŠ Paní Zima ve velikém bílém plášti, děti si s ní zatančily za zpěvu písně
Padá snížek bělounký. Děti využily i listy papíru k mávání (vítr), padání (sníh), klouzání po podlaze a
k vyrobení kuličky na koulovanou. To bylo veselo! Paní Zima dětem za to podarovala svůj plášť, rozložila jej na
vyrobený kopeček a měla velkou radost, když sem děti nanosily své bílé hračky z domova i bílé předměty z MŠ.
Děti pak ještě označovaly, co je také bílé - okna, dveře, stojany a police na hračky,…Paní Zima se rozloučila,
protože jí bylo ve třídě horko a už se blížila další návštěva v bílém plášti, tentokrát paní doktorka . Všechny děti
si poslechla, jak jim ťuká srdíčko, nebo zda nemají velký kašel. Děti okamžitě zareagovaly a opravdu se
rozkašlaly. Tak paní doktorka rozdala všem medicínku, bonbónek. Sotva odešla paní doktorka léčit další děti,
přišla další neznámá osoba s velkou bílou šálou kolem krku a také s velkým kašlem a poučila děti o správném
předcházení nemocí z prostuzení. Děti osobě poradily, aby navštívila paní doktorku, že ji vyšetří a dostane moc
dobrou medicínku. Nemocná osoba odešla k paní doktorce a za dětmi přišla další návštěva, paní dopravní
policistka s bílou čepicí na hlavě. Všechny děti nabádala k bezpečné a opatrné jízdě po zasněžené silnici. Děti si
vzaly malé kroužky – volanty – a za doprovodu písně Auto předvedly jízdu bez nehod. Dojeli jsme do naší
školky a čekalo nás velké kouzlo.Paní učitelka přinesla z venku čerstvý sníh ve skleněné mističce. Děti si sáhly,
jak sníh i mistička studí. Mističku jsme postavili k radiátoru a pozorovali, jak se mění ve vodu a kolik nečistot
v ní plave. Takovou vodičku nikdo k pití nechtěl, snad i ochutnávání snížku z rukavic trošku ubude.

Podobně probíhal den i ve II.třídě MŠ,kde děti přivítala a celé tvořivé ráno provázela Sněhurka/
ředitelka MŠ/ a pan Sněhulák.Ve tvořivých dílnách děti vyráběly s netradičních hlavně bílých materiálů /
navlékaly pěnový odpad, -korále pro Sněhurku, vyráběly princeznu Sněhurku nalepováním a pozdějším
domalováním rýží vyplněné plochy s vlásky z proužků ze skartovačky. Ve třídě stavěly děti s využitím
prostěradel, záclon a jiného bílého materiálu, který jim daly šikovné maminky, Sněhový zámek , kde
nastěhovaly své bílé kamarády a Sněhové hřiště. Tam se potkaly s obrovským panem Sněhulákem, který je
zavedl do říše ledu. Každé dítě ve mělo svůj sněhový kruh , do kterého umísťovaly nanuky podle počtu symbolů
na knoflících pana Sněhuláka a podle instrukcí učitelky. Pak jim Sněhurka přinesla pohádku o své kamarádce
Sněhurce , děti reprodukovaly děj a hledaly ponaučení.Všichni si pak zkusily, že opravdu, tak jako je to
v pohádce sníh a led se mění ve vodu.Na závěr si děti zazpívaly a pohybově improvizovaly píseň Jede , zima ,
jede….a rozdaly si bonbonky, které donesly Verunky, které tento den slavily svátek.Děti i paní ředitelka si den
opravdu užily a těšíme se na další Den Zelený.

Děti zábavnou a nenásilnou formou směřovaly k plnění kompetencí
7 v rámci svých možností (věku) se umět vyjadřovat
8 používat přídavná jména
9 vyjadřovat a sdělovat své prožitky a nálady různými prostředky
10 procvičit početní představy
11 vnímat čtený text
Velký dík za přípravu dětí na akci a tím velmi zdařilý průběh Bílého dne patří i rodičům, kteří děti na tuto akci
výborně připravili.

Sepsala dne 8.2.2012 učitelka I.třídy Anna Dostálová ,ředitelka školy Zdeňka Vávrová

