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V pátek 3.6.jsme i u nás na naší zahradě přivítali p.učitelky ze všech kopřivnických školek a
ukázali,jak si hrajeme a co se učíme na naší zahradě s názvem Vodní svět.

Už víme všechno o vodě-jaká je, kde vzniká, jaké má vlastnosti, jaká skupenství, kdo ve vodě
nebo okolo ní žije a také, že by se bez vody těžce žilo nám i květinkám.

U velryby Matyldy děti dělaly pokusy s čistou i zabarvenou vodou,pozorovaly skupenství
vody-led, páru, kapičky vody, potom si zahrály s padákem na řeku, říčku a velké moře, kreslily
petkou naplněnou vodou, nebo štětcem a slanou vodou, zahrály si pohybovou hru o Velrybě
Kláře a Na ostrovy.

V Bylinkové zahrádce děti poznávaly bylinky podle obrázků, podle skutečnosti a některé i podle
smyslů.Taky nám zde za chvilku dozrají jahody,rybíz,angrešt,nebo ostružina.a na podzim se
možná urodí první jablíčko z naší jabloně.To všechno už umíme.Děti si procvičily rovnováhu při
chůzi po balančních kamenech a nakonec všechny kytičky zelévaly.

V Rybářské vesničce poznávaly děti vodní živočichy, zvířátka a ryby, nakonec je správně
umístily do vody mořské nebo potoka. Zahrály si Na rybáře nebo Na piráty.Ve skupinkách si s
vodou hrály-kreslily štětcem a vodou, stříkaly stříkačkou na kelímky, dělaly do vody bublinky
pomocí brčka, stříkaly s kačenkami a další vodní hry.

A nakonec si děti u lodě a na vorech hrály Na rybáře,kde několika různými způsoby lovily
rybičky-namotávaly nebo chytaly na magnet.Sestavovaly rybu z kamínků, ochutnávaly
"upečenou" rybu z perníku a nakonec si šly odpočinout na houpací sítě.

Věříme, že paní učitelky, které nás sledovaly načerpaly spoustu inspirace pro svou práci a
někdy nás se svými dětmi navštíví.Jsou všichni srdečně zváni.
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