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„  Mámo, táto – zase je bláto ! „„  Mámo, táto – zase je bláto ! „

Poslední roky nám zima nenabízí moc příležitostí k zimním radovánkám. Když už napadne sníh, vydrží jenom
několik dní než je z něho zase špinavá, vodnatá břečka. 

I my ve školce bereme sníh jako něco výjimečného a dlouho očekávaného. Hned vyrazíme s dětmi na zahradu,
aby si ho alespoň pár dní v zimě náležitě užily. Tuto zimu bychom tyto dny spočítali na prstech jedné ruky. 

Protože chodíme ven s dětmi za každého počasí, zbývají nám jenom vycházky.

Ty  dětem nezaručí takové vyžití,  jako je volný pohyb na zahradě mateřské školy. Na vycházce jsou děti více
omezované počtem, kamarádem, se kterým se vedou za ruku atd. Vědí proto, že se nechodí kalužemi aby nebyli
ostatní kamarádi pocákaní, nesbíráme po cestě klacíky a kameny z důvodu bezpečnosti – abychom kamaráda
nezranili, případně aby kámen neskončil na kapotě nějakého auta atd. Ale i při vycházce se snažíme dát dětem
prostor, aby se mohly na určitém prostranství volně vyběhat. 

„ Kam a kdy se půjdeme proběhnout, paní učitelko?“ . To je každodenní otázka. 

 A je to tady….. Běháme, hrajeme na babu, skáčeme do kaluží, padáme do bláta, běháme do pole i když paní
učitelky napomínají :

„Ať nejste špinaví – maminky nebudou rády:(.

 Slyšíme odpověď: „ Mamince to nebude vadit…“. Nebo naopak.  Maminka se bude teda zlobit …“. 

„Co říkala maminka aby sis vzal/a na sebe ven?„ - „ Já nevím…“ 

UŽ ZASE SKÁČEME PŘES KALUŽE?

Já už tedy nikam neskáču. Do své poslední kaluže jsem si dobrovolně skočila někdy před X lety. 

Dnes mi v tom brání spousta věcí. Krom mého věku a tudíž dospělosti taky fakt, že se nechci ušpinit a znemožnit.

Vzpomeňte si ale na sebe

 Jaké jste byli dítě?

 Vždy vzorně upravené?

 Vždy jste dělali přesně to, co se po vás chtělo?

 Přemýšleli jste nad tím, co si o vás myslí ostatní?

 Trápilo vás to, jak vypadáte a co máte právě na sobě?

Pravděpodobně vás to v dětství příliš nezajímalo. Zato vás bavil sníh, protože to pro vás bylo nové. Nebo jste
házeli kamínky do vody, protože jste chtěli vědět, co se stane. Brali jste do rukou žížaly a zkoumali, jak se kroutí.
Klacíkem jste rýpali do hlíny. Skákali jste do spadeného listí. A dost možná jste se tehdy několikrát s radostí
vyváleli v blátě.

Kaluže, blátíčko, sněhová kaše, klacíky

To všechno děti milují. 

 Zkusme se v duchu vrátit zpět, zpět do školkovského věku a třeba své ratolesti pochopíme :).
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