Mateřská škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace

ZELENÝ-ŽABIČKOVÝ DEN - třetí barevné dopoledne v MŠ Zátor
„ŘEKLA ŽÁBA ŽABKÁM V LOPUŠÍ,
ŽE JE PĚKNĚ ZPÍVAT NAUČÍ…“

Stýskala si žabka, žába rosnička
kdyby byla kapka, kapka deštíčka…

Přišlo Jaro , kolem se vše začíná zelenat a i my v naší Mateřské škole v Zátoru jsme přivítali změny
v přírodě realizací dalšího barevného dne „Dne zeleného“.

Zásluhou pozorných a výborně spolupracujících rodičů, přicházely děti do tříd v zeleném oblečení, se zelenými
doplňky a přinesly si i zelený předmět či hračku.
Ve třídě starších dětí, Sluníček už od rána na děti čekala v masce žabičky a celá v zeleném paní učitelka Skákalka ,
která děti přivítala v zeleně ozdobené třídě . Ihned po vstupu si děti umístily donesený předmět do rybníčka
Kvákykvák a pak už se děti zapojily do činnosti v zelených dílnách. V jedné vyráběly zelenou travičku požitím
temperové barvy a hřebenu, v další kytičku sněženek vystřihováním a malbou a v jiné dílničce zase třeba
vystřihováním a natáčením drátku na tužku kamarády žabičku Kuňku nebo žabáčka Hopsálka.
Pak už se rozezněla třídou hudba a zvuk vody přilákal všechny „zeleňáčky „ k rybníčku, ,zelenými doplňky
ozdobené třídě, kde děti pohybem znázorňovaly skákání žabek, pohyb rybiček , chvění rákosí ,chůzi čápa a pohyb
dalších vodních živočichů.Po zelené svačince , kterou připravil pan kuchař a paní školnice ,samozřejmě také
v zeleném, se děti vrátily k rybníčku Kvákykvák, kde si povídaly s paní učitelkou Skákalkou o příchodu jara a jarním
čarování.Spolu se skřítkem Františkem a kamarádem Šimonem, kteří prochází s dětmi po celý školní rok, se
zásluhou pohádkového příběhu Jasněnka a Vesněnka, se všichni dostali do říše ročních dob, kde za hudby
Vivaldiho Čtvero ročních dob pozorovali boj Zimy a Jara/bílá záclona Zima, zelené sukno Jaro/.Po pohybové
improvizaci a návratu k rybníčku, děti třídily předměty podle počtu, materiálu, napodobovaly jejich pohyb ,
zvuk,sestavovaly skupiny podle místa pohybu a života, určovaly zda patří či nepatří do vody či na souši.Všechny
činnosti ukončil velký papírový žabák Kuňk, který vyzval děti, aby s nim skákali na sluníčko a poprosily jej o
deštíček..Děti si vzaly své výrobky/ žabáčky a žabičky z drátku,skákaly s nimi a zpívaly píseň-Stýskala si žabka,
žába rosnička, kdyby byla kapka, kapka deštíčka, kdyby aspoň rosa na zem padala ,jak já žabka bosá, jak bych
zpívala….a tak děti doskákaly až do šatny, kde se převlékly a vyrazily na vycházku.I při ní pozorovaly , kde se již
objevilo jaro.Sněženky a petrklíče v zahrádce MŠ, zelené lístky tulipánu i zelené pole nedaleko hřbitova.V dáli
našly také zelenou střechu či zrovna projíždějící kamión.Po návratu do školky děti ještě, tak jako každý den před
spaním, čekala, čtená pohádka, tentokrát O žabce královně.Zelený den si určitě děti velmi užily a už se společně
těšíme na ten letní- Žlutý.
Děti z I. třídy - Koťátka – si od rána více všímaly barev na hračkách a když objevily zelenou, tak si ji
navzájem ukazovaly. U stolečku nejmenší děti nalepovaly na zelený papír - travičku, malé květinky – sedmikrásky,
které jim větší děti pomohly vyrobit razničkou. Starší děti z naší třídy pracovaly s papírovou ruličkou, na ni nalepily
zelený pás papíru, na kterém nejprve nastřihovaly travičku, potom dolepovaly stonky a prstem malovaly sněženky.
Všechny děti si nakonec na žabičku vystřiženou ze zelené tapety nakreslily obličej a žabičky jsme si přilepili na

trička. Také ranní cvičení probíhalo ve znamení jara podle písně:
PŘIŠLO JARO SE SLUNÍČKEM (pohyby – nápodoba) a s žabkami podle říkanky ŽABÁCI - TI ZELENÍ
ŽABÁCI, NEMAJÍ NIC NA PRÁCI. A TAK SPOLU CELÉ DNY, PŘESKAKUJÍ KAMENY ( HOPSÁNÍ Z DŘEPU).
Nejvíce veselí nastalo, když jsme se žabí řečí zdravili při rituálním ranním zdravení.
Po zelené svačince(termix s pistáciovou příchutí, pomazánky s bylinkami ,..) jsme se skokem s písní ŽÁBA
(HOP A HOP A HOP, HOP, HOP) přestěhovali k rybníku, uprostřed něj se tyčil velký rákos a všechny žabky si
k němu nanosily své zelené hračky z domova a další věci a hračky ze třídy také v barvě zelené. Za zpěvu písně
ŘEKLA ŽÁBA ŽABKÁM V LOPUŠÍ si děti vzaly kolečka na cvičení a sedly si na ně jako žabičky na lopuchy,
prohlédly si svou výstavu a povídaly o ní, potom nás p. kuchař vyfotil. S kolečky si děti také zacvičily podle
motivace velké žáby – paní učitelky, nápodobou jednoduché pohyby a cviky v různých polohách, od stoje až po
leh. Děti to velmi bavilo a hodně se nasmály. Pak některé děti dostaly menší plastové lahve naplněné vodou a jiné
zelené mikrotenové sáčky, jako hudební nástroje a žabí koncert mohl nastat při písničce PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE,
ŽABIČKA SE TOMU SMĚJE, AŤ SI PRŠÍ JEŠTĚ VÍC, NEDĚLÁ SI Z TOHO NIC. Dřevěné tyčinky využily
děti k rytmizaci říkadla CO DĚLAJÍ ŽABKY, KDYŽ PADAJÍ KAPKY? CO DĚLAJÍ, TO DĚLAJÍ, V BLÁTĚ
ŤAPKY, ŤAPKY. Při dalších známých říkadlech – ŽÁBA LEZE DO BEZU nebo ŽÁBA SKÁČE PO BLÁTĚ si
děti procvičovaly skoky na kolečka , lezení mezi nimi a kolem nich. Potom jsme vše z rybníka uklidili na výstavku
a na své místo a začala hra na rybníčky, obměna hry na židličky, kterou již děti dobře znají. Vítězná dvojice z této
hry začala hru „Hladová žába“. Jednalo se o přitahování plastické žabky a namotávání provázku na ruličku. Starší
děti ukázaly maličkým kamarádům svou odvahu a zručnost a všechny úkol dokončily. Rozloučili jsme se
s rybníkem a připravili se na pobyt venku. Při vycházce po okolí školy jsme se zaměřili na vyhledávání zelených
předmětů a na pozorování přírody, děti si prohlížely pupeny na stromech a keřích, vyhledávaly sněženky
a sedmikrásky v trávě.

Po návratu nás čekal oběd, brokolicová polévka a špenát, děti si pochutnaly a panu kuchaři udělaly radost
prázdné talíře.Také při jídle a při celodenních činnostech byly děti vedeny k plnění těchto kompetencí podle RVP
PV:
1, Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově – tvary předmětů a jiné
specif. znaky – hlavně zelená barva, rozlišovat vůně, chutě, hmatem,…
2, Všímat si nového, změněného
3, Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem
Děti je plnily, mnoho se naučily a vyzkoušely a vše si dokonale užívaly. Zelený den uplynul jako voda a již se
těšíme na další, tentokrát žlutý den.

Dne 26.3.2012
Dostálová Anna, učitelka I. Třídy za II.třídu Sluníček Zdeňka Vávrová, ředitelka MŠ

