SOLNOHRÁTKY S BERUŠKAMI

Od 19.2. do 9.3.2018 jsme 8x navštívili solnou jeskyni Karibik v Tuhnicích. Do
jeskyně i zpět do MŠ jsme cestovali autobusem MHD. Pravidelné návštěvy se dětem
líbí a prospívají zdravotně na jejich dýchací cesty. Při pobytu v solné jeskyni se nám
věnovali p. Míša Stainerová a p. majitel Vorel, kteří měli pro děti vždy připravený
program. Děti hlavně prováděly různá dechová cvičení, jazykové hrátky, hádanky,
hrály pohybové hry, zpívaly písničky, rytmizovaly, zdolávaly překážkovou dráhu,
procvičovaly si prostorové pojmy a využívaly svou fantazii při hře se solnými
kamínky. Při poslední návštěvě děti hledaly schovaný poklad a měly velkou radost z
jeho nalezení. Po těchto činnostech měly děti vždy prostor k vlastním hrám v jeskyni.
Na závěr při klidné relaxaci se děti podívaly na pohádku " Kráska a zvíře ".Po
"solnování" děti dodržovaly pitný režim, oblékly se a vypravili jsme se na cestu zpět
do MŠ.
V solné jeskyni se všem dětem líbilo a věříme, že "solnování" prospělo jejich zdraví.
Na rozloučenou jsme s dětmi vyrobili krásný obrázek s beruškami, který děti předaly
p. Míše.
zapsaly: M. Funková
A. Pejšmanová

PŘÁNÍ BERUŠEK BABIČKÁM K SVÁTKU ŽEN
7. a 8.3.2018 většina dětí z Berušek navštívila Domov seniorů ve Staré Roli a v
Drahovicích, aby s babičkami společně oslavily MDŽ a příchod jara. Děti se svým
připraveným programem básní a písní velmi nadchly a dojaly všechny přítomné
babičky i dědečky. Při těchto vystoupeních byla dvojnásobně větší účast babiček,
než tomu bylo při našem prvním setkání v předvánočním čase. V obou domovech
seniorů nás velmi vroucně přijali. Paní Klára Matějková nás přivítala a připravila pro
děti společně s babičkami sladké pohoštění. Dojaté babičky moc a moc dětem
děkovaly. Při loučení nám p. ředitel osobně poděkoval a sdělil nám, že takto velkou
účast seniorů při žádné akci ještě neměli, což nás velmi potěšilo. Druhý den se děti
ve třídě rozdělily o dobroty i s ostatními kamarády, kteří s námi nebyli, aby jim to
nebylo líto.
Zpětná vazba od všech babiček i dědečků nás velmi potěšila a bylo krásné pozorovat
kontakt dětí a seniorů, jak spolu vzájemně komunikovali.
zapsaly: M. Funková
A. Pejšmanová

BERUŠKY NA NÁVŠTĚVĚ V ZŠ J.A.KOMENSKÉHO
Dne 27.3.2018 jsme společně s některými dětmi ze třídy Medvídků navštívili první
třídy ZŠ J. A. Komenského. Ve třídě 1.A nás přivítala paní učitelka Mgr. Hana
Vávrová a ve třídě 1.B paní učitelka Milena Kratochvílová.
Děti z prvních tříd si pro nás připravily bohatý program. Ukázaly nám, jak umí číst,
psát a počítat, zpívaly písničky, zatancovaly mazurku, hádaly čísla i písmenka.
Naše děti se také do výuky zapojily, zkoušely počítat, hádaly slova, pracovaly u
tabule a vyzkoušely si, jak se sedí ve školní lavici. Paní učitelky naše děti velmi
chválily, jak jsou šikovné a kolik toho umí, což děti ukázaly i rodičům na ukázkovém
odpoledni "Těšíme se do školy aneb škola hrou."
Zanedlouho všechny Berušky čeká zápis do školy a návštěva prvních tříd je alespoň
trochu připravila na to, co je ve škole bude čekat.
Zapsaly: M. Funková
A. Pejšmanová

