Motýlci v dubnu
V dubnu se v kalendáři sešlo tolik oslav svátků a zvyků, že jsme se ani na chvilku
nenudili. Pravidelně pracujeme s kalendářem, říkáme si dny v týdnu, datum i roční období.
Prvního dubna jsme si povídali o aprílu, četli o něm příběh a hráli si na něj.
Jaro nám pomohlo s pokusem klíčení semínek. Do sklenic a do plechovek jsme dali
hlínu a pozorovali, co semínka potřebují, aby vyklíčila. Protože jsme je zalévali poctivě,
každému alespoň jedno semínko vzešlo. Ale po pár dnech se rostlinkám v zavřené plechovce
přestalo dařit. Chybělo jim světlo a vzduch.
Péči o semínka jsme doplnili zpěvem. Cvičili jsme svoje hlásky, abychom si mohli
uspořádat Perníkového slavíka. Odměna v podobě sladkého perníčku byla tak lákavá, že
každý překonal ostych a před kamarády zazpíval.
Velkým zážitkem pro nás byla návštěva v základní škole. Viděli jsme prvňáky a třeťáky,
jak zahajují hodinu pískáním na flétny. Následovaly hry s počítáním a na interaktivní tabuli
jsme si poznávání číslic vyzkoušeli i my. Podívali jsme se také ke druhákům, se kterými jsme
si zatančili dle rytmu šamanského bubnu. K zápisu jsme se těšili a nemuseli jsme se tolik bát
neznámého prostředí.
K jaru patří také Velikonoce, o kterých jsme si hodně povídali a hráli si na ně. Jeden
den jsme strávili poznáváním zvyků o postních nedělích a symbolicky jsme vynesli Moranu od
školky k rybníku. Zpět jsme si pak přinesli jaro v podobě vrbových proutků. Naučili jsme se,
že Velikonoce nejsou jen o čokoládových dobrotách, ale také o významech, které se za
tvarem vejce, beránka či zajíčka skrývají. Kartáčky na zuby jsme malovali trávu pod beránka a
z papíru vystříhali kuřátko vylíhnuté ze skořápky.
Přestože jsme měli tak nabitý program, našel se čas i pro tělocvičnu. Oslavili jsme v ní
Den Země. Cvičili jsme s míčky a zahráli si hru na třídění odpadků. Na stejné téma k nám
zavítalo i divadlo O prasátku Arturovi a na konci měsíce také Petr s programem z Ekocentra
Paleta. Hodně nás zaskočilo, když v průběhu programu zasypal popelář náš krásný
nakreslený les odpadky. Chtěli jsme ho chránit a hned jsme odpadky posbírali a vytřídili, aby
se z nich raději stalo něco užitečného, třeba kniha nebo plot.
Na konci měsíce jsme spolu s Beruškami oslavili čarodějnice. Tančili jsme, hráli hry a
naučili se písničku Pět ježibab. Protože i k čarodějnicím se vážou zvyky, zahrála nám paní
učitelka maňáskové divadlo o čarodějnici Zloběně a Hodněně. Před zlými čarodějnicemi nás
prý ochrání před domem vysazený keř šeříku. Do školky jsme si jeho vůni přinesli alespoň
v pár větvičkách do vázičky. Při kresbě čarodějnice tuší jsme si zopakovali kresbu postavy.
Soustředili jsme se na ni tolik, že jsme jí zapomněli nakreslit koště do ruky. Naštěstí to
nevadí, protože kdo se na obrázek zeptá, tomu to každý Motýlek rád vysvětlí.

