Kuřátka a Čertík / mikulášská nadílka v MŠ/

Z pekla leze čert a to není žert.
Po světě se rozhlíží a Kuřátka vyhlíží.

V pátek dne 2.12.2016 dopoledne se v MŠ Zátor , jako již tradičně , konala „Mikulášská
nadílka“. Každá ze tří tříd MŠ se na tento den připravovala jinak a to s ohledem na věk dětí .
Vyhodnotili jsme rizika, která tato tradice přináší a uzpůsobili tomu také průběh a organizaci
celé akce .
Ve třídě nejmladších , dvouletých Kuřátek , jsme se na den nadílky připravovali několik dní .
Nejprve mezi děti zavítal Čertík Rudla, který provázel děti od ranního příchodu , doplňoval
ranní rituály a byl také součástí řízených aktivit. Svítící růžky Čertíka Rudly se dětem moc
líbily a když děti zjistily , že po doteku ručičky čertík i mluví , překonaly všechny obavy a
s čertíčkem se nebály komunikovat. Čertík s námi skládal dvojice, trojice obrázků, zvukové
pexeso, chytal rybičky, stavěli jsme mu s dětmi domeček z kostek, seznamovali ho se zvířátky
apod. Čertík Rudla s námi zahájil vánoční čas .Asistoval u strojení stromečku do vstupní
chodby a třídy a také výroby adventního stromečku i s dárečky, adventních věnečků ,
peklíčka s čertíky i pytlíčky, a i vyráběl další z trojice , mikuláška z papíru a letícího andílka.
Čertík s dětmi také cvičil v Čertí školce , kdy děti překonávaly strach prolézáním tunelu,
peklíčka , zpívaly čertí a mikulášské písničky s hrou na jednoduché nástroje . Čertík také
dětem přinesl čertí růžky , aby se staly na chvíli čertíky. Nejdříve je děti na hlavě nechtěli ani
vteřinu , ale pak se na sebe podívaly do zrcadélka a samy si o ně říkaly.
Tak tomu bylo i v den nadílky. Čertík Rudla si s dětmi zahrál na sněhové vločky a přinesl
dětem překvapení v pytli . Andílky, čertíky a mikuláše z květináčku, které děti umístily
k třídnímu vánočnímu stromečku .Po svačince jsme dětem s čertíkem nasadily čertí růžky a
připraveni na židličkách , očekávali návštěvu, na kterou jsme děti dva dny připravovaly.
Krásný Andílek /Alžběta Minarčíková ml./, který přišel do třídy , se dětičkám hned líbil, a tak
se bez obav děti s růžky, pustily do předvádění básniček, houpání Rudly na padáku s říkankou
Kolíbala bába čerta, zpívaly píseň Čertíku Bertíku, Mik Mikuláš a ukázaly s básničkou, jak
vylézají čertíci z peklíčka . Individuálně jim pak andílek předal dárečky ,které věnovala ŠJ při
MŠ a ZŠ Zátor.Děkujeme

Jsem Moc ráda, že první mikulášská nadílka a čertovské období v naší kuřátkové třídě,
proběhly s velkou radostí dětí a v pohodě. Děkuji také paní učitelce Janičce Menšíkové , která
mi byla celé dopoledne velmi nápomocná při všech činnostech.
Vánoční čas, je ten nejkrásnější v roce i s akcemi, které se konají. Moc už se těšíme na další ,
tentokrát společnou“ Vánoční školku“ Kuřátek s rodiči v MŠ dne 14.12.2016 .Krásný advent
Všem
Za třídu Kuřátek sepsala třídní učitelka Zdeňka Vávrová

