Olympijské hry – Školkiáda
Začátek října měl být ve školce v Tršicích ve znamení Olympijských her – Školkiády.
Nakonec se nám jeden sportovní den kvůli počasí protáhl až do poloviny října, ale o to více
jsme si to všechno užili.
Ve čtvrtek 05. 10. 2017 dopoledne si děti hrály na opičky, stavěly ZOO, tiskaly svoje značky
a zvířátkům dokreslovaly ohrádky, hledaly druhou polovinu zvířátka nebo stejné zvířátko na
kartičce. Během toho se všechny děti stihly i zvážit a změřit, abychom věděly, kdo je největší
a nejlehčí. Po svačince si všechny děti našly svoje zvířátko a náhle byly ve čtyřech skupinkách.
Dále už je čekalo zkoumání, v čem je jejich zvířátko nejlepší, vymýšlení, čím jsou zvířátka
v jejich skupince stejná a v čem se liší. Na závěr si děti vytvořily vlastní zvířecí pexeso.
Dopolední olympiáda proběhla kvůli vytrvalému dešti až o týden později. Na sportovním
hřišti jsme běhali na krátkou i dlouhou vzdálenost, skákali jsme z místa a házeli jsme špejlí do
dálky. Děti zjistily, ve které disciplíně jsou právě ony dobré a co jim naopak tak dobře nejde.
Na pravou Školkiádu s olympijským ohněm a vlajkou jsme si museli ještě týden počkat.
Odměnou ale bylo krásných dvacet stupňů a sluníčko na obloze. Každý, kdo vyrobil vlajku
a vymyslel si název svého soutěžního státu, mohl soutěžit. Objevilo se nám tu Kočičí království,
Katánie či Mašinfýrsko. Po slavnostním zahájení už mohli vybíhat první soutěžící. Po splnění
šesti soutěžních disciplín, kde musel tatínek či maminka se svým dítětem zjistit, jak umí
spolupracovat, dokazovali, jak dobře se znají či jakou mají odvahu, si mohli opéct špekáček
a občerstvit se. A protože se všem podařilo získat šest razítek, mohli jsme všechny děti odměnit
zlatou medailí a reflexní páskou. Medaili dostali i sourozenci soutěžících, a protože některé děti
odpoledne nedorazily, zbyly medaile i na soutěžící rodiče.
I když se nakonec Olympiáda protáhla do tří dnů, i tak si děti odnesly nezapomenutelné
zážitky. Vše se nakonec vydařilo a my se těšíme na další rok a další Školkiádu.
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