Je to již potřetí, kdy se ve školce konaly barevné dny, tentokrát inspirované
předvelikonočním obdobím – Modrým pondělím, Žlutým úterým, „Škaredou“ červenou
středou a Zeleným čtvrtkem. Děti se každý den oblékly do jedné z barvy a soutěžily, kdo má
nejvíce barevného oblečení. Fantazie dětem opravdu nechyběla, a tak na sebe oblékly i zimní
bundy, čepice, dvoje tepláky a hromadu šperků s vidinou, že každý bod se přece počítá.
Bodíky jsme spravedlivě každý den počítali, na konci všechny sečetli a odměnili 3 děti
z každé třídy, které nasbíraly bodů nejvíce. Ostatní děti si domů odnesly i cenu útěchy ve
formě bonbonků a nafukovacího balonku.
Modré pondělí bylo inspirováno vodou jako jedním ze základních přírodních živlů. Děti si
vyslechly krátký příběh o modré loďce, učily se uplavat zlému hastrmanovi a pomohly
rybičkám najít směr, kterým mají v rybníce plavat. Nakonec si i každý svoji rybičku vyrobil.
Na zahrádce pak hledaly modré obrázky a soutěžily, které družstvo jich najde víc. Žluté úterý
bylo ve znamení sluníčka a hvězd. Hlavní otázkou bylo, co se děje se sluníčkem, když je noc,
a co by se stalo, kdyby sluníčko nebylo. Pro jistotu děti sluníčko pozdravily krátkým
cvičením, aby dnes dlouho svítilo a hřálo. Spolu se sluníčkem se děti seznámily i s hvězdami
a zkusily si poskládat jednotlivá souhvězdí podle obrázku. Na zahrádce jsme pak pozorovali
své stíny a stíny různých předmětů. O červené středě se určitě nedá říct, že by byla škaredá.
S dětmi jsme hledali, kde je v našem těle srdíčko a k čemu ho vlastně máme. Jeden o druhém
zjistily, kdo si na kom čeho váží a proč se s ním kamarádí. Ze samotvrdnoucí hlíny si pak děti
mohly vymodelovat cokoliv, třeba i to srdíčko, které po zaschnutí svému kamarádovi darují.
Posledním dnem byl Zelený čtvrtek, který byl věnován všem zeleným rostlinám a hlavně pak
stromům. Děti vyhledávaly, co do lesa nepatří, malovaly strom barvami, nebo ho stavěly dle
své fantazie z přírodnin. V lese pak od sebe rozpoznávaly jehličnaté a listnaté stromy a ti
šikovnější i jednotlivé druhy, což na jaře není určitě jednoduché.
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