Červený den u Sluníček

Šípkoví skřítci
Jako každý rok i letos jsme měli červený den. Děti se proměnily v šípkové skřítky a celodenní
aktivity byly zaměřené na jemnou motoriku jejich šikovných ručiček. Hned ráno dostaly
holčičky do vlasů červenou stuhu a kluci pod krk.
V první, ranní aktivitě pracovaly s odpadovým materiálem. Nabarvily si ruličku od papíru na
červeno a vystřihly si podle šablonky malé kolečko.
Pokud dále chtěly tvořit, navlékaly korálky pro skřítky z mrkvičky a jablíčka. To se jim moc
nedařilo, neboť jim jehla klouzala a neměly dostatek trpělivosti, aby byly korálky dlouhé.
Před další činností si ještě ozdobily ruličky samolepkami koleček a v závěru práce jim vznikl
malinký hrníček na čaj, akorát pro šípkového skřítka.
Společně jsme potom pracovali s hedvábným papírem, kdy jsme vyráběli šípky. Děti do
hedvábného papíru musely zabalit korálek, který byl jako semínko schované v pelíšku,
abychom mohli uvařit z šípků v hrníčku dobrý čaj. Blíží se nám zima a všichni potřebujeme
dostatek vitamínů.
Za jednotlivé aktivity děti dostávaly na kartičku odměny samolepek a samy tak viděly, jak se
jim daří

Potom jsme si povídali o tom, jak je důležité připravovat se na zimu a to ne jen my, ale také
zvířátka. Z červených barevných vršků- děvčata poskládala jedno velké kolo, do kterého jsme
postavili hrníčky. Každý čaj se musí vypít a dát tedy do pusinky. Děti měly za úkol-doma na
kartičku obtisknout pusinku, kterou jim maminka natře rtěnkou. Kluci zase nezapomněli na
ptáčky, kteří u nás zůstanou v zimě a pomocí dřevěných kolíčků přenášely vršky do kruhu,
který vytvořili ze žlutých vršků.
Společně si děti u stolečku nakreslily na druhou stranu kartičky jedno srdíčko, protože je
červené. Srdíčko to mají všichni společné a je moc důležité, aby bylo zdravé.
V závěru celodenních aktivit si děti společně zazpívaly písničku „Veverka čiperka“, při které
hrály na „hůlky“, jako na oříšky, abychom si vzpomněli i na zvířátka, která zůstávají v lese.
Dětem se aktivity líbily a největší úspěch měly malinké hrníčky pro skřítky, do kterých děti
dostaly dřívka a vyrobené šípky tak mohly dostatečně zamíchat, aby ten čaj byl opravdu moc
dobrý.
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