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„S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů!“

Emička P.

Verča Č.

Venoušek H.

Ráďa Š.

Štěpánek K.

Kubík H.

Eliška V.

Barunka V.

Kubík M.

Jindříšek S.

Ondrášek J.

Kubík Č.
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Matýsek B.

Anička Š.

Matýsek H.

Andulka W.

Jůlinka M.

Vojtíšek E.

Matýsek L.

Kristýnka K.

Fanynka P.

Šimonek M.

Kačenka R.

Tomášek U.
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Pedagogové a asistenti

Lenka

Jitka

Šárka

Dan

Květa

Pavel

Rada spolku Dubínek, z.s.

Lenka

Jana

Zdeněk
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Září 2015
„Nový školkový rok jsme zahájili
hledáním pokladu. V prvním týdnu jsme se
přivítali se skřítkem Dubínkem, který nás začal
seznamovat s pravidly a chodem školky. Zavedli
jsme tradiční ranní kruh, pro který jsme vytvořili
vlastní mluvící předmět. Ten dovoluje tomu, kdo ho drží, promluvit v kruhu k ostatním, aniž by ho
kdokoli přerušoval. Trénovali jsme, jak se třídí odpad, abychom měli ve školce pěkně uklizeno a to
pomocí hry „Skoč do žlutého nebo modrého kruhu…“. Také jsme začali uvádět do praxe školková
pravidla společných her a komunikace s kamarády.
Přestože téma adaptace na školku prolínalo celé září, druhý týden školky jsme se na adaptaci
zaměřili velmi podrobně. Děti se seznámily s nejhlavnějšími pravidly pro jejich pobyt ve školce. Kam
které věci patří, co kde najdou a jak se s věcmi ve školce zachází. To vše dopomáhá k jejich
bezpečnému pocitu z prostředí. Učili jsme se také postarat se sám o sebe – uspokojit své potřeby
(hned se napít – umět rozepnout batoh, vyčůrat se – umět sundat kalhoty …). Zároveň jsme si
opakovali při hrách svá jména a značky v šatničkách.
Tématem dalšího týdne byly plody stromů, které jsme pečlivě zkoumali v okolí školky, na
zahrádce i na procházkách. Na jablka a hrušky jsme se naučili písničky, ve kterých se o nich zpívá.
Také jsme hráli pohybové a rytmické hry, v kruhu jsme si zatančili. Krásy přicházejícího podzimu jsme
pozorovali v přírodě a také jsme začali zvelebovat naší školku. Sbírali jsme šípky, navlékali je a jistě
nás potěší, až si z nich v zimě uděláme čaj. Sbírali jsme i žaludy, šišky, počítali je, dělili na stejné
hromádky a hráli s nimi početní hry, při kterých bylo potřeba zručnosti.
Následující týden jsme si hráli s naším
skřítkem Dubínkem. Dubínek vše vidí, také nad
vším přemýšlí a začal nám po školce schovávat
dopisy, jeden na každý den. Je to velmi zvědavý
skřítek a měl plno zvídavých otázek. V pondělí
jsme se navíc připojili ke Světovému dni míru, s
dětmi jsme si o míru ve světě i v naší školce
povídali a tvořili společný mírový obraz.
Poslední dny měsíce září jsme si připomněli krále Václava. Před výpravou ven jsme si
opakovali, co s sebou král nebo my na procházku nosíme. Hráli jsme při ranním kruhu hru „Král jede
do boje a vzal si s sebou…“, při které nás napadalo spoustu užitečných věcí, které jsou pro jakoukoli
výpravu nezbytné. Venku jsme se proběhli jako koníci po překážkové dráze. A co by to bylo za krále
bez zámku? Tak jsme se vypravili na ten nejbližší Lobkovický, tam nás kromě prohlédnutí výstavy
čekalo překvapení v podobě malých divočáků a oveček, které jsme mohli pomoct nakrmit.
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Říjen 2015
„Na začátku října jsme se rozloučili s
létem a přivítali podzim. Pověděli jsme si, co se
změnilo v lese, a že začaly růst houby. Kruhem
nám proletělo podzimní listí s písničkou
„Foukej, foukej větříčku“ a „Hřej sluníčko, hřej“.
Trénovali jsme chůzi po městě pro budoucí
výlety a navštívili jsme hřiště Rákosníček v Lobkovicích. Nasbírali jsme listy na tvoření, bylinky na
sušení, jablíčka na mošt. Představili jsme si Jírovec maďal a jeho plody, vyrazili na výpravu za kaštany
a koupali jsme se v kaštanové lázni (děkujeme všem rodičům za nanošené kaštany). Hledali jsme v
lese houby jedlé i ty nejedlé. Také jsme sestrojili a pouštěli draka a pozorovali v přírodě, jak to dělají
ptáci, když nemávají křídli.
Další týden jsme pozorovali přicházející
podzim zblízka i zdáli. Tvořili jsme dalekohledy, hledali
v lese poklady a také houby. Hráli jsme si na houby a
ve hře „Houbičky, houbičky“ jsme přiběhli k houbaři a
pokoušeli se srovnat podle velikosti. Vystřihovali jsme
z barevného papíru znaky podzimu a zavěsili jsme je
nad spací místa, kde se při odpoledním odpočívání
nad námi mihotaly a my je ze spacáků pozorovali. Byli
jsme na klaunském představení, které vyprávělo o
malém tučňákovi a jeho mamince a hodně jsme se u
toho nasmáli.
Nový týden jsme zahájili návštěvou pražské zoo. Udělali jsme si zvířecí rozcvičku a popovídali,
co se nám nejvíce líbilo. Také jsme pracovali s barvami a k tomu nám dopomáhala zbarvující se
podzimní příroda. Její proměny jsme pozorovali při procházkách a barevné prožitky jsme se pokoušeli
přenést na papír. Zopakovali jsme si u toho barvy a rozšířili znalost o další barevné odstíny. Téma hub
jsme uzavřeli houbami, které rostou na stromech. Dokonce se nám je podařilo najít v lese, jako třeba
Jidášovo ucho.
V posledním říjnovém týdnu jsme se věnovali
podzimním radovánkám, především tvorbě lampionků
na průvod a výzdobu školky. Povídali jsme si o světle a
tmě, jak se noci prodlužují. Četli jsme si pohádky a
říkanky o strašidýlkách. Rozdělali jsme oheň, u kterého
jsme se ohřáli a opékali, co se dalo. Uvařili jsme si v
jurtě sami oběd a nastrouhali k tomu jablka s mrkví,
abychom se zásobili na chladný podzim vitamíny.
Uskutečnili jsme zvířecí olympiádu s maskami a zkoušeli při ní napodobovat charakteristické pohyby a
zvuky zvířat, které jsme viděli na výletě v ZOO.“
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Listopad 2015
„Přivítali jsme měsíc listopad a představili jsme si písmenko „L“. Zkoušeli jsme si písmenko
nakreslit podle pravítka. Čekal nás lampiónový průvod a tak jsme společně tvořili lampičky a ozdoby
na zkrášlení školky. Navštívili jsme také knihovnu, kde nás uvítala milá paní knihovnice a měla pro nás
připravený malý pohádkový program. Nazpátek do školky jsme se svezli vláčkem. Hodně jsme se také
věnovali našim emocím a náladám. Ukazovali jsme si, jak se tváříme, když se nám něco líbí, nebo
naopak nelíbí a pokoušeli se to také ztvárnit na papír.
Začátek druhého týdne se nesl v duchu oslav.
Školce jsou dva roky! Připravili jsme skřítkovi
Dubínkovi oslavu, balónky a barevné dorty. V kruhu
jsme mu popřáli vše nejlepší a řekli mu, jak ho máme
rádi. Dostal i opravdický piškotový dort, o který se s
námi podělil. Oslavenci jsme připili jablečným
moštem, na který jsme v říjnu společně sbírali jablka a
nechali mošt vyrobit. Celý tento týden nás provázelo
téma věku. Šli jsme navštívit babičky do domova seniorů. Zahráli jsme jim divadélko o drakovi, to se
jim moc líbilo, a potom jsme společně tvořili nové loutky. Bylo z toho krásné dopoledne plné úsměvů
a radosti ze setkání.
Další týden jsme si úplně sami uvařili vlastní
polévku a pochutnali si na Lenčiných palačinkách,
které jsme si sami namazali marmeládou. Zkoušeli
jsme si zahrát divadlo, včetně přípravy kostýmů
jednotlivých rolí. Vyráběli jsme také křížaly, keramické
korálky a řetězy na ozdobení stromečku v Domově
Kněžny Emmy.
V posledním listopadovém týdnu jsme začali zblízka zkoumat mravence. Zapojili jsme se totiž
do soutěže Mravenčí stezka, ve které plníme každý měsíc úkoly. Možná se nám podaří i něco v
soutěži vyhrát! Nakreslili jsme si na velký papír
mraveniště, kam budeme lepit získané soutěžní
nálepky mravenců. Také jsme vyrobili 3D modely
mravenců z hlíny, to když jsme se dozvěděli, jaké mají
části těla. Kusadly jsme si postavili vlastní mraveniště.
Při čichací hře jsme vytříbili své smysly a vyzkoušeli si,
jak hledá mravenec cestu ke své královně. Tento
týden nás potěšil první sníh, který stál za to. Užili jsme
si ho, jak jsme jen mohli. Druhý den už z něj nezbylo
nic :-)
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Prosinec 2015
„Přivítali jsme měsíc prosinec a řekli si, co nás
všechno tento měsíc čeká: sv. Barborka, Mikuláš,
vánoce, Silvestr a Nový rok. Šli jsme ozdobit
stromeček do domova důchodců a prohlídli si ostatní
ozdobené stromečky od jiných škol a školek. Cvičili
jsme básničky a písničky pro sv. Barboru a sv.
Mikuláše. Povídali si o tom, kdo byla sv. Barbora a
proč se stříhají větvičky do vázy. Také jsme si větvičky
v okolí jurty nastříhali a v jurtě nás čekala od sv.
Barbory odměna.
V druhém týdnu jsme se bavili nacvičováním písní, tanců a říkadel na besídku. Zajímali jsme
se o to, jak to funguje v divadle, jak se chovají diváci. Vybarvovali a vystřihovali jsme křídla z papíru na
kostýmy berušek a motýlků. Navštívili jsme neratovickou Základní uměleckou školu. Prozkoumali
jsme jí od shora až dolů. Seznámili jsme se se všemi jejími obory, poznávali nástroje a pozorně
poslouchali paní učitelku hudební nauky, když nám vyprávěla o tom, co děti v takovéto škole všechno
zažívají. Seděli jsme v lavici jako opravdoví žáci a ani nedutali. Také jsme se seznamovali v rámci
soutěže Mravenčí stezka s mravenčí rodinou a vývojovými stádii mravence formou pohybových a
tvořivých her.
Další týden jsme se pomalu připravovali na
příchod Vánoc, pokusili jsme se výtvarně ztvárnit jak
to vypadá u nás o Vánocích, povídali jsme si o tom v
kroužku. Plynutí dnů do Vánoc jsme si ukrátili
návštěvou divadla a Vánoční pohádky. Ve školce si
vyrobili „zlaté prasátko“, aby ho alespoň pro tento rok
každý uviděl. Přivolávali jsme sníh i Vánoce pomocí
písniček a říkadel. A samozřejmě jsme také plnili úkoly
z mravenčí soutěže.
Poslední předvánoční dny jsme se ve školce
těšili na nadcházející čas. K vánoční náladě nám
pomáhal nazdobený smrček s vlastnoručně
vyrobenými ozdobami, dobrá nálada a společná přání.
Také zdobení stromečku pro zvířátka a společná
příprava obědu. Uvařili jsme poctivou nudlovou
polévku se zeleninou a slavnostně si prostřeli stůl.
Nechyběly ani perníčky a vánočka. Také jsme přivítali
navracející se Slunce v den zimního slunovratu, kdy se
nám polehoučku začínají noci krátit, i když pořádná
zima nás v novém roce jistě ještě čeká. Tak hodně štěstí a zdraví! ☺
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Leden 2016
Přivítali jsme měsíc leden a rok 2016, učili se
psát písmenko L a ukázali si, jak vypadá 5 a 6. Měli
jsme tu možnost pozorovat skupenství vody v přírodě,
co k lednu patří, jako led a sníh. Učili se básničku o
ledu. Představili jsme si havrany a vrány a ukázali si,
jaké jsou mezi nimi rozdíly a učily se o nich básničku. Také jsme vyráběli vlastní krmné válečky pro
ptáčky, aby měly přes zimu co zobat. Dále jsme si povídali, co dělají zvířata hlavně ptáci v zimě a
zpívali o tom písničky. Byli jsme rádi za nasněžený sníh, pozorovali jsme co sníh je a z čeho je, stejně
tak rampouchy.
Během dalšího lednového týdne jsme
pozorovali a hráli si na spící přírodu a zvířátka. Zaměřili
jsme se na zimu v mraveništi. Proměnili jsme se v
mravence a hrou se učili jaké funkce který má, jak se
starají o to, aby jim v mraveništi nebyla zima. Pracovali
jsme s vlnou, namotávali klubíčka a zkusili si nelehké
tkaní, přesto jsme se nenechali odradit a naše ručičky
se toho spoustu naučily. Uskutečnili jsme výlet na poštu, kde jsme poslali pohledy, vyzvedli balík a vše
si prohlédli. Nazpátek do školky nás svezl vláček.
V dalších týdnech v lednu jsme zahájili nový
cyklus "Letem, světem, vesmírem" a představili si
všechny kontinenty. Chvíli nám trvalo jeden od
druhého rozeznat, ale pomohly jsme si jednotlivými
barvami, k tomu se naučili písničku. Povídali jsme si
kde všude na zemi mají také sníh a kde ho třeba vůbec
neznají.
V posledním týdnu měsíce ledna jsme
proletěli letem světem všemi kontinenty. Přidali jsme i Arktidu a Grónsko, stavěli jsme iglú, trénovali
oblékání do tuhých mrazů. V Austrálii jsme si zaskákali
s klokaními miminky, trénovali písmeno A. Mezi africká
zvířata jsme se přenesli kouzelnou básničkou, v
některé z nich jsme se s radostí proměnili a zkusili jsme
nosit batohy po africku na hlavě. Asie nás oslnila všemi
smysly v podobě čajového obřadu, jídlem nudlí a
hůlkami, vonnými tyčinkami a celkově poklidnou
atmosférou. Zato Amerika nás nenechala klidnými,
tančili jsme na rozličné americké melodie
obohacenými o tradiční zpívání spirituálů. Svět je
bezva! :-)
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Únor 2016
V začátku měsíce února jsme se věnovali
vzniku světa, jak to tehdy na naší planetě vypadalo a
takovou krajinu jsme se pokusili společně ztvárnit.
Děti ocenily vyprávění a ukázky modelů dinosaurů, jež
si sami do školky přinesly. Zkusili jsme v lese vyrobit
domeček pro takové dinosauří mládě a zjistily jsme, že
by se tam vešla skoro celá školka. Krásné bylo hraní,
když jsme se proměnili v pračlověčí smečku a naše životy záviseli jeden na druhém.
Druhý únorový týden v Dubínku začal
návštěvou městské policie, která si s námi povídala o
základních pravidlech, které by každý předškolák měl
znát. Mnoho věcí už jsme sami znali a tak byla pro nás
připravena sladká odměna. Venku na nás čekal pan
sokolník, mohli jsme pohlédnout do velkých
jantarových očí sovy pálené a popovídat si s
přátelským krkavcem, slavnou filmovou hvězdou z
pohádek. V tomto týdnu jsme se také učili vnímat
školku a své kamarády jako jeden veliký kruh, který je
bezpečný a funguje, pokud je spojený a každý jeho
článek spokojený. Také započaly přípravy na masopust – masky jsme tvořily s velkou radostí a zahráli
si i na Indiány, protože ti také žijí v takovém společném kruhu jako my ve školce.
Další týden jsme se podívali na naši planetu pomocí ukázkových knih a družicových snímků a
pozorovali ji jako astronauti. Nemohly nám uniknout ani ostatní planety a tak jsme si představili celou
sluneční soustavu, ba co víc, jednu takovou jsme si vyrobili i k nám do školky. Malý výlet z vesmíru na
zem jsme si udělali akorát v úterý a písněmi a maskami oslavili letošní Masopust.
V posledním týdnu jsme pokračovali ve vesmírném tématu. Pozorovali jsme hlavně Měsíc a
Slunce. Jejich podobu, fáze a pohyb. Jako planety
jsme se při pohybových hrách rádi točili a putovali
Vesmírem. Posvítili jsme si pokusem a baterkou na
Slunce a jeho obíhající zářivý Měsíc. Naučili jsme se,
co znamená souhvězdí, jak se některá jmenují a při
hře „Hvězdičky, hvězdičky, spojte se s kamarádem za
ruku“ jsme taková souhvězdí sami tvořili. Předškoláci
si taková souhvězdí „spojovačky“ kreslili na papír,
spojovali tak číslice, písmenka, až z nich vyšel obrázek.
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Březen 2016
Koncem února a začátkem března si u nás ve
školce jedno téma intenzivně říkalo o pozornost a to
chování a péče o druhé. Nechali jsme vesmíry a
dinosaury za námi a vrhli jsme se na hraní divadla.
Předjarní měsíce, kdy ještě není moc teplé počasí se
výborně hodily k procvičování všech prosociálních
témat, co nás ve školce pálily a že ji bylo dost.
Dopolední program byl vždy na dané téma,
zpracované pro děti pochopitelnou a názornou formou – divadelních scének, kdy se bavily děti tak i
samotní pedagogové.
Druhý březnový týden jsme pokračovali v tématu „divadélek“, přidali jsme k němu i
pantomimu a tanec. Každé ráno jsme začali rozcvičkou. Hraní divadélek se opět týkalo námětů ze
školky jako například – „Oblékání“, „Oboustranný respekt“. Jeden den jsme si „oblékli naruby“ a děti
byly učiteli. Zkusily si vést a vymýšlet výtvarné tvoření, zorganizovat ranní kruh, oblékání, rozhodovat,
kam půjdeme na procházku, uklidnit skupinu při obědě atd. šlo jim to dobře.
Během měsíce března jsme se dál věnovali
péči o svou bezpečnost, venku, na ulici, ve školce. Ke
konci týdne jsme navštívili místní divadelní
představení o Kmotře, lišce, která svou chytrostí a
lstivostí napálila spoustu lidí.
Další březnový týden nám začal jarní
rovnodenností. Kreslili jsme den a noc, jak jsou stejně
dlouhé. Připravovali jsme se na loučení se zimou.
Vynesli jsme Moranu, zapálili a vhodili do Labe.
Přivítali jsme jaro a s ním svátky Velikonoc. Barvili
jsme vajíčka, pletli pomlázku z vrbového proutí a těšili se z toho, co nám jaro všude kolem nás, v lese
a v přírodě vůbec přináší.
V závěru měsíce jsme pomalu začali vítat jaro
a tak se zaměřili na vznik života, vývoj plodu a to nejen
u lidí, ale i zvířat a rostlin. Pověděli a ukázali si co je
buňka, jak vypadá, řekli jsme si, že všichni jsme složeni
s takových maličkých částeček – buněk. A každá z nich
má svou funkci. Obkreslili jsme si postavu jednoho z
dětí a vytvářeli do ni buňky různými technikami
(frotáž, tisk) a hráli si na to jak se buňky množí.
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Duben 2016
První dubnový týden jsme se začali rozhlížet, co nám moudrá příroda na jaře nabízí na
pročištění těla. Rozpoznávali jsme druhy violek a udělali si detoxikační čaj. Stejnou očistnou službu
nám prokázala kopřiva. Povídali jsme si o bříšku, kdy a proč bolí, jak funguje trávicí soustava a že
bychom měli do bříška vždy posílat jen to, co známe, víme, jak se jmenuje, zejména v přírodě. Udělali
jsme si „střevní bludiště“, cvičili jsme, protahovali a posilovali. Další den jsme se vydali po stopách
ptačince žabince, který je divokou jarní zdravou pochoutkou. A tak jsme čím dál tím víc obraceli
pozornost k jarnímu dění kolem, poznávali rostliny a byliny a těšili se z přicházejícího jara.
Nový život, vývoj rostlin, zvířat a lidí, péče o
sebe a zahrádku. V měsíci dubnu jsme se pomalu
probouzeli vítáním jara. Všímali jsme si, jak už je po
ránu venku kolem jurty světlo. Je slyšet zpěv ptáků a
kde všude vyrostly nové kytičky a krásně zelená tráva.
Abychom si pozvali příchozí jaro i dovnitř do školky,
vyzdobili jsme si jí různými našimi výtvory. Začali jsme
pomalu se sběrem a následním sušením bylinek a
často si z procházky přinesli kytičku, která nám to
provoněla ve školce před obědem. Taky jsme se směle
pustili do zahradničení, ale nezapomněli jsme pečovat i o sebe a péči o zoubky jsme si připomněli
výletem do města, kde pro nás byl připravený program.
Pokusy s vodou nás provázely celý další
aprílový týden. Skamarádili jsme se s deštěm,
kapkami vody, protože, když se dobře „vyzbrojíme“,
můžeme si venku hrát za každého počasí. Pozorovali
jsme vodu při míchání s různými materiály a také
barvami. Vytvořili jsme si ve sklenicích parádní jarní
duhu, vyjmenovávali barvy. Na Den země jsme Zemi
vymysleli společně dárek a také se vypravili k potoku,
kde jsme vodě ulehčili od věcí, které do potůčku
nepatří. Snad jsme jí udělali alespoň malou radost.
Jarní tématika: ptáci, kytičky, co nám kvete v okolí na loukách i v zahradách. Na závěr měsíce,
už jsme měli o něco bohatší vlastní herbář léčivých bylin, jurtu provoněnou dalšími nasbíranými
„úlovky“ na sušení, ozdobenou frotáží a dalšími
výtvarnými technikami a spoustu nových zážitků z
nově obrostlého lesa a blízkého okolí. Vítali jsme
jaro v plném proudu, zpívali s ptáčky, rostli s
květinkami a radovali se z teplejšího počasí.
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Květen 2016
Přivítali jsme měsíc květen a vše, co začíná
kvést. S tím souviselo zkoumání země, hlíny, z čeho se
skládá, co v ní žije a jak je možné, že nám toho na jaře
z ní tolik roste. Co tomu přispívá, jak k úrodné půdě
můžeme napomoci my péčí o ní nebo například
funkčním kompostem. Kamarádili jsme se s žížalou,
hlemýžděm a na našich záhoncích pozorovali zázraky
přírody, jak námi zasazená semínka rostou, sílí a mění se v opravdové rostliny. Hráli jsme si s
písmenky a cvičili jógovou abecedu.
V druhém týdnu jsme přivítali jaro, poznávali
jsme nově vyrostlé bylinky a sbírali je na čaj a
popisovali do herbáře. Zpívali jsme jarní písně a nechali
to rozkvést našimi výtvarnými díli i v jurtě. Představili
jsme ji jednotlivé ledové muže a něco si o nich
pověděli. Taky jsme bedlivě sledovali zahrádku a lesní
kytičky jak na tom byly před i po příchodu ledových
můžu.
Třetí týden
jsme se podívali
zblízka na hmyz, který žije kolem nás. Doslova - protože jsme si
vzali lupy na procházku a pozorovali a zkoumali, kde kterého
broučka nejlépe objevit a prohlédnout si ho. Tančili jsme jako
motýli a pozorovali jejich rozličně zabarvená křídla v knihách a
také v přírodě. Zaujala nás vývojová stádia motýla, se kterými
jsme si zahráli vlastnoručně vystřižené pexeso. Hráli jsme si s
hlasem, to když jsme se proměnili v komáry a mouchy. Také jsme
se skamarádili s ruměnicemi, svinkami, svinulemi, stonožkami a
mnohonožkami a jejich svět nás bavil.
Dále jsme se zaměřili na nás samotné, jak se cítíme ve
školce, jak se ten den máme a jak se to dá vyjádřit tak,
aby to druhému poskytlo informaci a obešlo bez
nepříjemných zkušenností z jedné i z druhé strany. Na
pomoc jsme si vzali zvířecí říši a byl li někdo unavený a
nechtěl s námi hrát na proměny všech možných
zvířátek, stal se medvěděm a my ostatní už věděli, že
tvrdě spí a nechce být rušen. Kdo měl náladu hravou a
veselou, proměnil se v koníka a kdo se třeba trochu bál
zas v ještěra. Tak jsme nejenom poznali kdo jaký je, ale
také jak se zrovna cítí a jak je dobré se k němu
zachovat.
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Červen 2016
V prvním červnovém dnu – na Den dětí – jsme navštívili
Kinematovlak, který přijel na neratovické nádraží v rámci
Zlínského filmového festivalu. Pohráli jsme si v herním vagónku, a
potom pozorně sledovali v dětském kině pohádky O vílu Amálce.
V tom samém týdnu jsme pozorovali zvířátka kolem nás, která
nám jsou nejblíže. Naše nové slepičky a vajíčka, která snáší,
včelky, které sídlí v
nedalekých úlech,
koníky, kteří se
pasou
v
okolí
školky. Z vlastních
vajíček jsme si uvařili k obědu výborné omelety. Také
jsme společně nacvičili písničku o tom, jak si zvířátka
mezi sebou povídají.

Počátkem června jsme se stále věnovali sobě, jak se více
poznat a vzájemně se o sobě něco dozvědět. Tentokrát jsme si
na to vzali pomocníka „Ooooobra“, který nám vyrostl přímo ve
školce. Pořádně jsme si ho změřili a pak měřili i sami sebe,
abychom zjistili jak na tom s obrem a mezi sebou jsme. Všechno
jsme to zaznamenali na tabuly, kde jsme jeden druhého
obkreslovali a mohli se tak na sebe vzájemně podívat.
Další červnový týden
byl celý červený. Naučily jsme
se druhy máku a na polích ho
zblízka zkoumali. Vyráběli jsme
spoustu makových panenek, a že často pršelo, nám vůbec nevadilo.
V dalších dnech nám přišly k chuti červnové červené plody, které
nám rostou v okolí školky a to spoustu třešní a lesní jahůdky ze
záhonku. Učili jsme
se spolupráci při
společném sběru.
Sladká odměna ve
formě
ovocné
svačinky
z
nasbíraných plodů nás neminula a to za to stálo. Také
nás navštívil červík Pepík, který v jedné třešni žije a
tak jsme ho přivítali na ranním kroužku a poslechli si
jeho povídání o tom, jak se žije červíkům.
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Dubínkova slůvka na závěr….
Moji milí dubínci.
Další školkový rok je za námi. S některými
z Vás se budu vídat i v příštím roce, někteří nás
opustí a nastoupí do prvních tříd základních škol.
Těm druhým ze srdce přeji, aby se jim ve škole líbilo
a našli si mnoho dobrých kamarádů. Doufám, že na
naší školku budete rádi vzpomínat a že se na nás
někdy přijdete podívat.

Až jednou za mnoho let budete listovat touto
kronikou, vzpomeňte na Dubínka a příjďte se na
místo naší školky podívat. GPS: 50°14'54.4"N 14°31'41.1"E
Možná tady bude školka stále stát a určitě Vás
skřítek Dubínek rád uvítá a pozdraví se s Vámi.
Možná tu však již školka nebude, ale Vy si jistě rádi
vzpomenete, kde stávala jurta, kde bylo pískoviště,
bahniště, záhonky či strom na lezení. Možná se pak
vypravíte i na místa, která teď
tak dobře znáte a s Dubínkem
navštěvujete, jako je lom,
svačinová skála, kopeček na sáňkování, rákosníčkovo hřiště…..

A všude tam s Vámi budu i já Váš

kamarád Dubínek
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jurta Dubínek
ulice U zastávky
Neratovice
www.dubinek.cz
www.facebook.com/DubinekNeratovice/
www.youtube.com/channel/UC-56mkTw_wLfJeR7bLp6AbQ
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