Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, okres Bruntál
Evaluace akce „RADOVÁNKY NA SNĚHU“

V úterý 21. 2. 2012 se v naší mateřské škole uskutečnila již dlouho očekávaná akce „Radovánky na
sněhu“. Z důvodu nepříznivého počasí byla několikrát odložena a i když i v tento den foukal silnější vítr, děti
si to na sněhu užívaly. Radovánek se zúčastnily děti obou tříd - „Koťátka“ i „Sluníčka“, a to na parkovišti a
louce u místního kostela. Paní učitelky připravily pro děti činnosti a akvity, tak ,aby byly bezpečné, ale , aby
děti opravdu zaujaly.
Trefovaly se sněhovou koulí do středu nakresleného sluníčka barevnou vodou z PET láhve. Sněhovou
koulí se snažily hodit na střed papírového terče a mezi dva barevné kvádry (branka). Při těchto hrách se děti
učily přesnému míření a správné technice hodu.
Při hře „Eskymácké spřežení“děti běhaly na konec vytyčené dráhy a zpět s dítětem, posazeným na
bobech. U této hry děti procvičovaly běh z kopce a do kopce, rychlost, pohotovost a upevňovaly
kooperativní činnosti .
Na velkých hromadách sněhu si zahrály na horolezce a obcházely dřevěné tyče označené barevnými
fáborky. Touto hrou se zdokonalovaly v obratnosti a odvaze.
Na zasněžené louce si děti zahrály hru „Na domečky“. Nejprve běhaly okolo nich a na daný povel se
schovaly do domečků, nakreslených rovněž barevnou vodou do sněhu. Záměrem této hry bylo děti učit
reagovat na signál a běhu ve ztížených podmínkách.
Odměnou za sportovní nasazení při těchto hrách byla poslední hra – malování PET láhvemi s obarvenou
vodou do sněhu. Děti vytvořily krásné obrázky – kytičky, sluníčka, zvířátka aj. a byl u nich tímto vytvářen
smysl pro spolupráci a ohleduplnost.
Děti obou tříd se na památku vyfotografovaly a dostaly obrázek k tématu „Radovánky na sněhu“. Jsme
rádi, že se nám letos akce podařila realizovat, neboť loni akce kvůli počasí vůbec neproběhla.
Naše Radovánky na sněhu tak byly veselým rozloučením snad už s odcházející zimou.
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