CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ
Dne 11.1.2018 jsme se s předškoláky, ze třídy Kytiček, Sluníček a Broučků, vydaly na
exkurzi do centra zdraví a bezpečí, kde nás zástupci policie, záchranné služby a hasičů
provedly po 4 stanovištích. 1.stanoviště se týkalo policie – děti odpovídaly na otázky ohledně
nebezpečí, které viděly na obrázku ( nebezpečí požáru, pokousání psem, hlava zaklíněná
v kýbly, .. ), poté byly děti na zkoušku zavřeny do fiktivního vězení. Následovalo stanoviště,
které neslo název Domov, kde děti mohly vidět, co nepatří do bytu a jak se vyvarovat různým
nebezpečím (zásah elektrickým proudem, plyšák vysoko na skříni – pád skříně, ..). Třetím
stanovištěm byl domeček záchranné služby, kde si děti zopakovaly všechna čísla – 150,
155, 158, vyzkoušely si zafixovat „zlomenou“ nohu, prohlédly si sanitku a každý si poslechl
své srdíčko. Posledním, čtvrtým stanovištěm, byli hasiči, kde si děti s panem hasičem
pověděly, jaká hrozí nebezpečí při manipulaci s ohněm a že by vždy měly mít u sebe
dospělého člověka, také si shlédly video, kde je názorně ukázán požár a poté akce hasičů.
Děti byly nadšené a věřím, že si z prohlídky odnesly spoustu krásných zážitků a skvělých
pocitů.

Zapsala: Marie Řezáčová

MUZIKOTERAPIE
V pátek 19.1.2018 od 9.00 hod. jsme tentokrát postupně po jednotlivých třídách měli na naší
školce Muzikoterapii.Výhodou byla práce s nižším počtem dětí, nevýhodou
delší čekání poslední třídy. Citlivé a klidné vedení Mgr. Zuzany Šestákové hned upoutalo
pozornost dětí. Seznámily se, vlastní hrou, s kovovými miskami. Doprovázely se střídavě při
zpěvu písniček na bubínky. Poznaly zvuk velkého bubnu.
Zvuky různých drnkacích nástrojů. Všechny upoutalo „ šumění moře “ při naklánění
kulaté průhledné dózy s kuličkami. Velkým objevem byla stříkající voda při úderech do velké
kovové mísy. Bonusem pak chytání drobných kapiček vody. Čas utekl velice příjemně. Jsme
obohaceni o nové zážitky. Moc děkujeme a těšíme se nashledanou.....
Zapsala: Ilona Chrobáková

Planetárium
Dne 30. 1. 2018 do naší mateřské školy přijelo planetárium. Planetárium zabralo téměř celou
třidu, tak obrovské bylo. Některé děti se ze začátku bály vstoupit do ohromné kopule.
Naštěstí jsme všichni svůj malý strach zvládli překonat. Uvnitř to bylo nádherné, nejprve nám
pán vysvětlil, že se není čeho bát a poté nám pustil pohádku o Krtkovi a jeho přátelích, kteří
poznávali měsíc, slunce, hvězdy a zemi. Celou dobu to vypadalo, že i my všichni jsme byli
uvnitř pohádky. Kolem nás padala spousta hvězd a my jsme si přišli, že jsme přímo v noře,
kde bydlel krtek.
Děti z planetária byly unešené, moc se jim to líbilo. Jediné co bychom pro příště doporučili,
aby projekce byla více zaměřena na vesmír.

