Bílý den v I. třídě „Koťátek“
Dne 20. ledna 2014 jsme se v naší třídě těšili na další z barevných dnů, den bílý, představující
zimní období. I když se nám letošní zima zimě moc nepodobala, poradili jsme si i bez sněhu.
Bíle oblečeným dětem - sněhovým skřítkům, stačila bílá voskovka, kterou si vykreslili
sněhuláka a odkrývací metodou /přemalováním modrou potravinářskou barvou/ jsme zjistili,
jak se nám dílo povedlo. Místo kreslení do sněhu jsme kreslili prstem do mouky na tácku a
moc nás to bavilo.
Podle písniček o zimě jsme se vyřádili s bílými stuhami z krepového papíru. Obyčejné bílé
papíry byly využity k běhu mezi sněhovými překážkami a na hru „Sněhové domečky.“ Potom
jsme si ještě zahráli naši oblíbenou taneční hru „Sněhuláček.“
Bílé dopoledne jsme zakončili pobytem venku. Koulování papírovými koulemi s pokřikem
„hurá na paní učitelky …..“/ paní učitelky Štefková, Mohylová/
Bílý den u Štěňátek , II.třída MŠ v ZŠ
Stále jsme čekali na sníh, který stále nepřicházel a tak jsme si udělali bílý den sami. Děti
chodily do MŠ celé v bílém s bílými plyšáky. Hádali jsme bílé předměty podle hmatu, na
svačinku jsme dostali pribináček a bílé pečivo, na pracovním listu jsme hledali bílé věci,
vytvořili jsme si ledního medvěda z vaty, v rekondičním centru jsme cvičili a hráli si s bílými
předměty. Před spaním jsme si četli O pastelce bez barvy, která hledala tu nejhezčí barvičku a
zastavila se u bílých dveří, kde bylo vše bílé. Dětem se bílá barvička moc líbí, až na to, že je
brzy špinavá ./paní učitelka Šamajová/
Bílý den ve III.třídě Sluníček
I když venku nebylo po sněhu ani památky, my jsme si sníh s dětmi vyrobili sami.Všechny
maminky nám pomohly a oblékly děti do bílého, což nám velice pomohlo k navození
atmosféry , za což jim tímto velmi děkujeme. V našich dílničkách, kde jsme pracovali
s krupicí, krepovým papírem, vatou, se to“sněhem“ jen hemžilo. Děti také využily
vlastnoručně vystříhané bílé čepice k „ pokusohraní“ s klovatinou a křídami . V ilustrativní
kresbě ztvárňovaly pocity z divadelního představení „Zimní dobrodružství“, které tomuto
zimnímu dni předcházelo. Pozn: výsledky jejich práce najdete vystaveny v nejbližších dnech
na našem obrázkovém plotě.
V rámci právě probíhajících ZOH proběhly i naše další činnosti bílého dne .Děti závodily ve
skupinových i individuálních soutěžích .Vyráběly sněhové cesty, sněhový vítr, hrály
sněháňky s papírovými koulemi na Severní a Jižní pól, mířily na cíl při výrobě sněhového
kopce, vyhledávaly vše bílé ve třídě , přidávaly mezi své předměty a určovaly materiál,
z kterého jsou vyrobeny.
Nejvíce děti zaujal poslední olympijský úkol: „Vytvořit v pěti týmech, skupinách, z daných
materiálů Paní Zimu- královnu OH v Soči.“ Základem byla obyčejná židle, kterou za pomoci
zbytků záclon, kolíčků na prádlo, papírového , molitanového a jiného odpadu soutěžní týmy
změnily v opravdové architektonické skvosty.V závěru, vyhodnocení OH dostaly všechny
děti olympijské medaile, které jim vytvořila rozhodčí ZOH , paní učitelka.
/paní učitelka Vávrová/
Foto z Bílého dne všech tříd MŠ najdete na našich webových stránkách www.mszator.cz

