Základní škola a Mateřská škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace
Bílý den v MŠ Zátor
„Vločko, vločko sněhová, máš očička duhová.
Zahřeješ se na sluníčku, ale za malou chviličku
bude z tebe kapička, zrovna takhle maličká.“
Dne 22.ledna 2013 jsme se v MŠ Zátor v rámci naplňování TVP a ŠVP „ Barevná
cesta“ těšili na další z barevných dnů, bílý, představující zimní období. Zima nám
připravila ledové přivítání a menší nadílku sněhu. Ale ve školce se děti radostně scházely, aby
si tento den společně užily. Rodiče reagovali na oznámení v MŠ i na internetových stránkách MŠ
Zátor 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.

Děti v 1. třídě , Koťátka, byly motivovány paní Zimou a jejími veselými neposedyvločkami. Proto již při ranním scházení měly děti možnost si vyrábět závěsnou „ledovou“
ozdůbku nalepováním jiskřivého cukru na vystřižené tvary z bílého papíru, aby si paní Zima u
nás připadala jako doma. Při hrách děti využily své z domova přinesené hračky a vzájemně si je
ukazovaly a půjčovaly. Velmi nás potěšila jedna holčička, která ochotně půjčila kteroukoliv ze
svých tří plyšových hraček kamarádům, kteří si buď hračky nepřinesli, nebo se jim její bílá
zvířátka líbila. Později si děti u stolečku vyráběly papírovou vločku jako zápich,využily svou
znalost kreslení detailů obličeje a naučily se kreslit křížek a některé děti i hvězdičku, vločku si
ještě s pomocí paní učitelky naparádily do pláště z bílého ubrousku.
V hlavní části Bílého dne přišla na návštěvu do MŠ paní Zima ve velikém bílém plášti,
děti si s ní zatančily za zpěvu písní Vločko, vločko sněhová a Padá snížek bělounký. Děti
využily i listy papíru k mávání (vítr), padání (sněhové vločky) a k vyrobení kuličky na
koulovanou. To bylo veselo!Podle říkanky Sněhuláček panáček naznačily koulení sněhových
koulí a stavění sněhuláka Paní Zima dětem rozprostřela kruhový bílý hvězdičkový ubrus a
měla velkou radost, když sem děti nanosily své bílé hračky z domova i bílé předměty z MŠ, které
děti rychle vyhledaly. Děti pak ještě označovaly, co je také bílé - okna a dveře, stojany a police
na hračky. Potom paní Zima pro děti připravila překvapení , ve skleněné mističce jim přinesla
na první pohled krásný bílý sníh. Děti si jej pořádně prohlédly, sáhly si jak studí a potom jej
nechaly stát blízko tepla. Zatím si zatančily taneček Sněhuláček, sněhulák. Potom zjišťovaly, co
se se sněhem děje, jak se postupně mění, až je z něj voda a v ní plave dost nečistot a smítek.
Takovou vodičku nikdo k pití nechtěl, snad i ochutnávání snížku z rukavic trošku ubude. Paní
Zima se rozloučila a pozvala děti ven ke hrám se sněhem. Děti se seznamovaly s vlastnostmi

zledovatělého sněhu, zkoušely, jak křupe pod nožkami, hrály si na ledoborce a razily si
cestičky.Také pozorovaly větvičky stromů a keřů, jak je paní Zima nádherně do bíla obarvila.
Následující den si tento úkaz děti ve školce zkusily nakreslit.
Ve II.třídě Sluníček začal celý den po přivítání Sněhulákem písničkou“ Jede
sněhuláček po ledu“ činností v zimních dílničkách. Děti s užitím lepidla a krupice vyráběly
vločky pro Sněhovou královnu, ledovou klouzačku, rampouchy ze špejlí a vaty, koláž pro
výzdobu třídy Zima .V herně z prostěradel a záclon budovaly zimní království, které využili
v řízené činnosti.
Po svačince se objevil Krtek,který děti provází v činnostech po celý rok .V příběhu, který
si připravila paní učitelka Krtek a Sněhulák , se náhodou Krtek potkal v lese se
Sněhulákem,musel splnit za pomoci dětí ze třídy úkoly , jako například . spočítat knoflíky,
umístit hrnec, vytleskat jména kamarádů, najít Sněhulákovi koště. Děti jej společně hledaly
vytvořením cestičky z bílé vlny, kde bylo každé dítě zodpovědné za udržení cesty .Koště našly u
paní školnice v komoře , půjčila si jej k odmetání sněhu a vrátily je sněhulákovi, který jim za to
venku nachystá klouzačky.. Kamarádům, /plyšákům a hračkám/ které si děti donesly z domu,
vyrobily zimní postýlku , do které umístily i kamarády, plyšáky a hračky.Děti si z domu donesly
i své oblíbence, kteří nebyli bílí.Na dotaz některých dětí, proč dáváme mezi bílé hračky a
předměty , věci barevné , paní učitelka dětem vysvětlila, že i mezi námi jsou lidé různé pleti a my
je proto nevyčleníme.Do postýlky jsme tedy umístili například i černého psa či hnědého
kocourka.
Na závěr si děti zahrály koulovanou z vlastnoručně vytvořených koulí a činnost ve třídě
skončila rozdáním rampouchů-sladkostí z gelatiny .Venku pak děti vyráběly zmrlinu. Formičky
na písek jim paní učitelka vyplnila vodou a nechaly ji zmrznout . Druhý den si na nich „
pochutnají“.
Také pan kuchař připravil tento den zcela v bílém .Na svačinku byla mimo jiné bílá
pomazánka, bílá ředkev,na oběd krupičná kaše, která chutnala dětem i dospělým.
Velký dík si zaslouží také rodiče. Ti si na naše „barevné dny“ v MŠ zvykli / jsou čtyři
ročně/a své děti na ně perfektně připravují.Ten příští ,Zelený den“.bude 22.dubna 2013.
Za MŠ Zátor sepsala:
učitelka I.třídy Koťátek Dostálová Anna a II.třídy Sluníček Zdeňka Vávrová

