Nevšední všední Den u Sluníček
Návštěva lesního království

Jednou z dalších zdařilých akcí ve II.třídě Sluníček MŠ Zátor v tomto školním roce,bylo projektové
dopoledne v rámci tématu Barvy podzimu“ Lesní království“.Po předchozí návštěvě lesa, připomenutí
názvu lesní fauny a flory, ať už poznáváním živočicha či keřů , stromů na obrázku, určování zvuků, plnění
úkolů na PC, ztvárnění představy Lesního království vytvářením z přírodnin ve třídě, jsme se 3.října za
krásného slunečného dne vydali do opravdového zátorského „Lesního království“ .
Trasu jsme předem zvolili tak, aby byla bezpečná a také co nepříhodnější vzhledem k náročnosti a plnění
potřebných úkolů. Vydali jsme se po polní cestě pod viaduktem vpravo a šli souběžně s tratí směrem
po modré turistické značce na Milotice. Cestou jsme plnili stanovené úkoly/ najít listnatý a jehličnatý
strom, pojmenovat jej,přiřadit listy, plody, určovat zvuky , které slyším, rozlišit pojmy blízko a daleko
v pohledu na zátorské údolí a budovy,imitovat zvířátka,sbírat přírodniny, určovat jedlé a nejedlé houby
a vyhledávat turistické značky. Pak se ozvalo Zvonění kouzelného zvonečku , které odstartovalo plnění
posledního úkolu a zároveň velké překvapení. Na bříze před dětmi , se najednou objevil Skřítek František/
plyšová postavička ,která mimochodem děti ve II.třídě MŠ doprovází po celý školní rok a řekl: „celý rok
plním Vaše přáníčka a jsem Váš kamarád, teď potřebuji pomoci já.“požádal děti o to,aby vytvořili další
lesní skřítky,, které bychom měli v MŠ a on tam nebyl tak sám. Děti frotáží otiskovali kůru stromu na
papír , které následně v MŠ dotvořily stříháním a doplněním detailů v další lesní skřítky. Na závěr se
musím zmínit, že nás potkalo ještě jedno neplánované překvapení , kterým bylo objevení krasových
útvarů na betonu železničního viaduktu. Samozřejmě jsme si vlhké krápníky v objevené„naší“ pohádkové
jeskyni , jak jsme ji hned pojmenovali,všichni osahali a všechny o novém objevu informovali.
Unaveni, ale velmi šťastni a obohaceni o nové zážitky jsme se s písní k chůzi“ Po cestě kráčel šedivý
osel…“vrátili do MŠ a doplnili svými nálezy a sběrem naše školkové království na chodbě MŠ. Zbytek“
pokladů lesa“jsme uschovali do zásobníku na další tvoření. Skřítky Podzimníčky jsme si vystavili a co
příště? No přece půjdeme pouštět draka!
Za II.třídu MŠ Zátor, Sluníček
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