Návštěva Centra zdraví a bezpečí – třída Medvídků
V pondělí 6. listopadu 2017 jsme s dětmi navštívili Svět záchranářů u KV Arény. Svět
záchranářů je unikátní centrum, ve kterém se děti prostřednictvím zážitkového učení
seznamují s možnými riziky a nebezpečnými situacemi.
Hned po příchodu do centra jsme obdrželi kartičku, na které bylo zapsáno pět
stanovišť. Dětem bylo slíbeno, že pokud splní úkoly na všech stanovištích, dostanou
odměnu. Děti se moc těšily, takže jsme hned vyrazili na jedno ze stanovišť –
Domeček Policie. Tady děti plnily hned dva úkoly. Nejdříve skládaly znak státní
policie a poté hrály paměťovou hru. Za odměnu si směly prohlédnout místní vězení.
Dalším ze stanovišť byl dům Rizik v domácnosti. Děti tu v obývacím pokoji a
v kuchyni vyhledávaly rizika a ukazovali jsme si, co za nebezpečné situace by mohlo
nastat. Po objevení všech rizik jsme zamířili do Zdravotnické záchranářské služby.
Tady měly děti za úkol vložit čísla do skládačky a poté složit telefonní číslo na
záchranku. Za odměnu si děti mohly prohlédnout vnitřek sanitky. Dalším ze stanovišť
byli Hasiči. Děti tu obdržely obrázky a měly za úkol přiřadit je k reálným fotografiím ze
záchranných akcí hasičů. I tento úkol děti bez problémů vyřešily, takže jsme se
přesunuli na poslední stanoviště – Dopravní hřiště. Tady měly děti za úkol projet
slalomem daný úsek a to na odrážedlech. I tento úkol všechny děti splnily a tak jsme
si mohli jít pro slíbenou odměnu – malou sladkost a samolepku. Celé dopoledne
v centru bylo dobře zorganizované a děti si tuto akci moc užily.
Zapsala: M. Meineltová

POHÁDKOVÝ LES V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ
Dne 7. 11. 2017 se naše třída Berušek vypravila do KK ve Dvorech na
připravený projekt "Pohádkový les". Do KK jsme se s dětmi dopravili MHD. Po
příchodu do dětského oddělení v knihovně nás přivítaly paní knihovnice Kamila a
Barbora, které měly připravené různé činnosti a aktivity z oblasti známých pohádek:
1. Policejní pohádky a procvičování dopravních značek " Krtek a dopr. značky "
2. Hra na " Zahradníka ", který zachraňuje zlatá jablíčka = děti poznávaly názvy
pohádek
3. Hra na " Kejklíře "- různé otázky pro děti z pohádek (kam šel Jeníček
s Mařenkou?)
4. Hra na " Rádce " - čtené ukázky z pohádek - " Co je to za pohádku?"
5. Hra na " Babku kořenářku " - hádání rostlin a bylinek v pohádkách
6. Hra na " Popletené komoří " - kdo k nám přichází?
7. Hra " Kočí " - kam doveze pohádkové postavy (Rákosníček, rybník Brčálník)
8. Hra na " Malíře " - část kresby z pohádek " Co to je? Kdo to je? "
Děti aktivně pracovaly s IT tabulí, odpovídaly na otázky a splnily všechny
pohádkové úkoly. Po skončení si děti zopakovaly pravidla chování v knihovně a
mohly si samy vybrat knihu, kterou si prohlédly. Před odchodem z knihovny jsme si s
dětmi ještě prohlídli výstavu "Chvála knihy" od studentů SUPŠ zámeček Plzeň.
Před příjezdem autobusu si děti stihly chvíli pohrát na dětském hřišti u KÚ. Celou
akci si děti narámně užily, bylo to moc pěkné dopoledne.
Zapsaly: M. Funková
A. Pejšmanová

Zdravá pětka – Medvídci + Berušky
V pátek 10. 11. 2017 za námi do školky přijela paní z projektu Zdravá pětka.
Ve třídě Medvídků a Berušek strávila příjemnou hodinu, během které si s dětmi
povídala na téma zdravá výživa. S pomocí názorných a přehledně zpracovaných
plakátů děti vyjmenovávaly zdravé a nezdravé potraviny a ukazovaly si, jak jsou
zdraví prospěšné či neprospěšné. Poté si s dětmi zacvičila na písničku z CD „Hrátky
zdravé pětky“ a nechala nám ho ve školce jako dárek. Po protažení si ještě s dětmi
řekla, kolik jídel bychom měli denně sníst a kolik vody vypít – děti správně
vyjmenovaly pět jídel – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře.
Následovala pohybová hra, při které se děti staly potravinami a třídily se na zdravé a
nezdravé. Na závěr si každé z dětí poskládalo na talíř obrázek ze zeleniny a svůj
výtvor si mohl každý za odměnu sníst.
Zapsala: M. Meineltová

