Základní škola a Mateřská škola ZÁTOR,okres Bruntál, příspěvková
organizace
Evaluace: ČERVENÝ

DEN- zábavně výchovná

aktivita v rámci TVP a ŠVP v MŠ Zátor

I. třída – Koťátka /nejmladší děti 2-4leté/
MUCHOMŮRKA SEDÍ V LESÍČKU
Nastal podzim a opět se v MŠ Zátor konal barevný - ČERVENÝ DEN.
Dne 15. října 2015 se děti a všichni zaměstnanci oblékli do červené barvy podzimu
a společně jsme se snažili zábavnou formou navodit atmosféru podzimní nálady
v barvě červené, využít červených věcí, hraček, oblečení a všeho kolem, také využít
nápady dětí, popřípadě rodičů.

V 1. třídě – u Koťátek – všem dětem rodiče připravili červené oblečení a děti si přinesly i
svou oblíbenou červenou hračku. Také při hrách s hračkami ve třídě jsme vyhledávali vše
červené a toto využili ke hře. Avšak na dnešní den jsme se připravovali již od pondělí,
abychom vše stihli. Děti se nejprve seznámily a postupně učily nový taneček –
„Muchomůrka sedí v lesíčku“, pracovaly na nožkách pro muchomůrky -malovaly ruličky,
potom malovaly kloboučky pro malé muchomůrky a velké klobouky pro sebe, správně
nalepovaly malé nebo velké puntíky a použily k dotvoření také na procházce nasbírané
listy, samozřejmě hlavně červené. Při cvičení a rituálním ranním zdravením jsme také na
červenou barvu nezapomněli, trhali jsme červená jablíčka, vítr foukal na červené listí a
přivítali jsme „Červený den“. Nejprve děti ukazovaly své hračky, které si přinesly z
domova, potom předměty, které přinesla paní učitelka z domova i ze třídy,
pojmenovávaly je, některé počítaly, povídaly o nich, k čemu slouží, a všechny si
naskládaly na velikou červenou šálu. S kloboučky si děti zatančily taneček o
muchomůrkách a těšily se, že si je odnesou domů společně s malým výrobkem. Děti se
celé dopoledne dobře bavily, při všech hrách a činnostech si všímaly červených
předmětů, byly veselé a spokojené, téma je velmi zaujalo a odnášely si spoustu prožitků.
K obědu nám pan kuchař připravil červenou rajskou polévku a už jsme se těšili
na pohádku před odpočinkem O Červené Karkulce. Červený den se vydařil a již se těšíme
na další tematický den, zimní, v barvě bílé.
Za 1. třídu Koťátek - Dostálová A.
Dne 18. 10. 2015

