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SHOĎ MI KAŠTAN, KAŠTANE, SNAD SE TI NIC NESTANE…

aneb BAREVNÝ PODZIM V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Podzim  se  v  našich  krajích  hlásí  stále  chladnějšími  dny  nebo  mlhavými  rány  a
večery.

Neodmyslitelně k němu patří také krásně zbarvené listí, sklizeň jablek, brambor, 

ale i dozrávání kaštanů, žaludů a jiných podzimních plodů.
S příchodem prvních podzimních dnů si o podzimu a jeho darech vyprávíme i v naší 
mateřské škole.
Učíme se rozpoznávat, jak vypadá kaštan, žalud, bukvice, jeřabina, šípek. 
Ukazujeme si, na jakém stromě nebo keři plody rostou a jaké listy k určitému stromu
a plodu patří.
Abychom si vše dobře zažili, rozhodli jsme se uspořádat ve školce projektový den
 s názvem „Hry s přírodninami“. 
Do projektu jsme zapojili i rodiče. Společně se s dětmi vydali na vycházku do přírody
a v průběhu týdne do školky přinášeli různé dary podzimu, které cestou objevili.  
Rodiče i děti byli skvělí a materiálu se nám sešlo opravdu hodně,  včetně velkých dýní
na vyřezávání. Děti nadšeně vyprávěly, kam s rodiči vyrazily a kde svoje poklady 
našly.
V týdnu jsme si četli podzimní příběhy, plody jsme třídili, počítali, využívali jsem je
 k výtvarným činnostem.
Děti si vyzkoušely i kaštánkovou masáž, prověřili jsme si svoji obratnost při sbírání 
kaštanů, žaludů i ořechů bez pomoci rukou. Pro někoho bylo překvapením, jak 
šikovné umí být jejich prsty u nohou:). Jemnou motoriku jsme potrénovali i dalšími 
činnostmi a soutěžemi. Přenášeli jsme např. různé plody pomocí dřevěných tyčinek. 
Nebylo to pro každého jednoduché, ale všechny děti se snažily, vzájemně se 
povzbuzovaly a také se společně zasmály.
Do darovaných dýní jsme vyřezali legrační obličeje a tyto dýně jsem potom společně 
zakomponovali do podzimní výzdoby ke vchodu do mateřské školy.
Vlastní projektový den se uskutečnil ve čtvrtek, 13.10.2022.
Děti si celý den s dary podzimu na třídách hrály dle své fantazie. Aranžovaly, 
skládaly, malovaly, nakládaly, převážely atd.
V dopoledních hodinách jsme se všichni sešli na zahradě mateřské školy a každá 
třída si vytvořila podzimní aranž dle své volby.
Podél vstupní cesty vznikla krásná barevná pavučina, mandala a hlava skřítka 
Podzimníčka.
Děti si projektový den i celé téma opravdu užily a byly pyšné na své dílo, které si 
každý den při vstupu do areálu mateřské školy s rodiči prohlíželi.
Ještě do nedávna na děti u vstupu každý den čekaly i jejich vlastnoručně vyřezané, 
rozsvícené dýně.
Takže, milí dýňáčci, na shledanou opět za rok :).




