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Září víno vaří – říjen víno pijem  aneb  už sklízíme první plody

V září nám do MŠ nastoupily nové děti – tříletí „maláčci“.

Nejen pro rodiče, ale hlavně pro nově příchozí malé děti je mateřská škola velkou změnou. Z milující
náruče rodičů, hlavně maminky, která je s nimi doma a opečovává je, přicházejí do nového prostředí. Děti
jsou zde už jenom samy za sebe.

Samozřejmě paní učitelka pomůže, pohladí, utěší. Není to ale maminka a po našich malých se v MŠ chce
třeba něco jiného, než na co byli zvyklí z domova.

Například dodržovat určitá pravidla nastavená v MŠ. Seznamte se s některými z nich:

MŠ není pouze o hraní, ale také o učení.

Děti musí vydržet po určitou dobu v klidu na židličce s ostatními, kdy si vyprávíme,
hledáme barvičky, učíme se pojmenovávat věci kolem sebe, posloucháme čtené pohádky,
zpíváme si atd. 

V MŠ se i cvičí.

I malé chceme zapojit do zábavného cvičení, které trvá určitý čas. 

A  když  se  malé  děti  zapojit  nechtějí?  Mohou  se  dívat  z  lavičky  na  ostatní
kamarády. Většinou to děti  namotivuje a postupně se k ostatním připojí.  V této
době není prostor pro hru a z důvodu bezpečnosti ani pro volný pohyb po třídě –
cvičící kamarádi  by  mohli  při  pohybových  hrách  ostatní necvičící  kamarády
nechtěně srazit.

Uklízíme si po sobě hračky, které jsme si půjčili.

Děti vedeme k tomu – co si půjčíš, vrať na své místo. Potom si můžeš půjčit další věc.

U svačinky a oběda sedíme u stolečku.

I naši „maláčci“ sedí s kamarády u stolu a jedí samostatně. Umí jíst lžící. Samozřejmě
vždy dopomůžeme, když je potřeba, ale děti nekrmíme.

Zvládáme sebeobsluhu na WC a při mytí rukou.

Opět dopomůžeme, když je potřeba.

Na vycházku chodíme za ruku s větším kamarádem.

Jsou děti, které nejsou zvyklé a nedělá jim dobře, když  jsou „omezované“ tím, že se
mají držet někoho jiného.

Na vycházkách je to ale z důvodu bezpečnosti potřeba.

Při poledním odpočinku ležíme na lehátku a nerušíme ostatní.

Po obědě děti leží na lehátku, poslouchají pohádku a tiše odpočívají.

Vážení  rodiče,  nemusíte  mít  strach,  že  jsou  děti  v  MŠ
traumatizované.  Napodobují  ostatní  a  postupně  si  pravidla
přirozeně osvojují. Můžete v tom svým ratolestem pomoci ale i vy -
tím  že  poznáte,  na  kterém  z  uvedených  bodů  je  třeba  doma
zapracovat. Aby všem bylo v MŠ opravdu dobře.


