Jak se mají zvířátka v zimě
výukový ekoprogram ve třídě Berušek a Medvídků
Dne 8.1.2018 se v obou třídách konal pod vedením Mgr. Kateřiny Dvořákové
výukový ekoprogram o zvířatech v zimě.
Děti si nejprve poslechly pohádku „Postýlková“ z knihy Včelí medvídci od jara do
zimy. Po pohádce si děti povídaly o tom, která zvířata v zimě spí a která spí jen
chvilku, formou hádanek a ukázky obrázků zvířat i plyšáků si ukazovaly zajímavosti.
Podle hmatu poznávaly, co se ukrývá v pytlíku za přírodní materiál a které zvíře si
z toho dělá pelech nebo kde spí.
Povídaly si také o tom, jak se zvířata připravují na zimu a jak si dělají zásoby potravy.
Lektorka ukázala dětem plástve od včel a svíčku z včelího vosku, okousané šišky od
různých zvířat a také kožešiny ze zvířat.
Děti si zahrály pohybovou hru „Po stopách zvířat“, kdy poznávaly zajímavé stopy a
potravu zvířat.
Poslední zajímavosti byly o ptáčcích – jaké u nás žijí, čím se krmí, které odlétají či
přezimují a proč. Děti potom vyrobily krmení z jablek a semínek a společně jsme je
zavěsili na stromy v zahradě.
Všem se nám učení a hraní se zvířátky moc líbilo a těšíme se na příští program.
Zapsaly: P. Filková, M. Funková

NÁVŠTĚVA BERUŠEK V KNIHOVNĚ V LIDICKÉ ULICI
" TĚŠÍME SE DO ŠKOLY "
Dne 9.1. jsme s dětmi navštívili knihovnu v Lidické ulici, kde nás přivítala
p. Čápová.
Úvodem si p. knihovnice s dětmi povídala o škole a ptala se dětí, zda se již těší do
školy.
Děti si zahrály slovní hříčky, hádanky a poznávaly první písmenka ve slovech i na
obrázku. Ukázaly si i jaký je rozdíl mezi poezií a prózou.
Paní knihovnice dětem ukázala nové knížky a něco zajímavého o nich řekla.
Nové tituly: Jana Šrámková "KUBA, TUBA TATUBAHN"
Ilona Březinová " LENTILKA PRO DĚDU EDU"
Ivan Binar "KILO JABLEK PRO KRÁLE"
Daniela Fischerová "POHORŠOVNA"
Následoval úryvek četby z knihy Pohoršovna "JEŽIBEJBY", kde se hrdinové strašidla
a skřítci mají pohoršit. Knížka děti inspiruje k tomu, že není nutné používat sprostá
slova a že je možno tato slova nahradit jemnějším a vtipnějším výrazem.
Druhou ukázkou z knihy Lentilka pro dědu Edu poukázala na soužití dítěte se starší
generací. Po vyslechnutí krásných příběhů si děti prohlédly nové knížky a tyto veselé
a poučné knihy jsme si přinesli do MŠ, abychom si je celé přečetli.
Těšíme se na další návštěvu do knihovny, kde děti poznávají spoustu nových knih a
přináší si veselé a poučné zážitky ze čtenářského světa.
Zpracovala: Miluše Funková

