Karneval
Ve čtvrtek 9. února přicházeli už od brzkých ranních hodin do školky místo dětí princezny,
kovbojové, víly, čarodějové … měli jsme totiž karneval. Děti si hned sdělovaly, co jsou za
masky a co vše k jejich masce patří. Některé děti si vyrobily karnevalové brýle nebo masky,
některé skládaly skládačky s šašky, jiné tvořily obrázky svých mase, nebo prostě jen tančily
na hudbu.
Když jsme všechny hračky uklidili, sešli jsme se v kruhu na koberci, kde se děti seznámily
s pojmem Masopust a jeho spojení s Karnevalem. A protože na Karnevale má být veselo,
veselili jsme se, ale nejprve musely děti pomoci pastelkám (paní učitelkám) splnit tři přání.
Červená pastelka v Medvíďátkách si přála, aby děti ve své skupince vymyslely, v jaké
pohádce se mohla jejich maska objevit, aby postavily co nejvyšší věž z kostek, a aby našly ve
třídě co nejvíce předmětů, jako má právě jejich pastelka ve skupince, kterou si zvolily.
V Tygřících si modrá pastelka přála, aby děti vymyslely krátký příběh, kde se objeví všechny
masky v jejich skupince, aby postavily co nejvyšší věž z kostek ovšem pouze za pomoci
gumičky a provázků, a aby našly ve třídě co nejvíce věcí, které začínají na stejnou hlásku jako
pastelka, kterou si v jejich týmu vybraly. Protože všechny děti úkol splnily, mohla být
diskotéka. Děti tancovaly s koštětem, na novinách, s ruličkami od toaletních papírů,
nechyběly ani tanečky jako Šampion, ptačí tanec nebo mašinka. Venku si děti zahrály na
šaška, zasoutěžily si v hodu sněhovou koulí či přepravovaly klauna na bobech z domečku do
domečku.
Největší zábava ovšem přišla odpoledne, kdy do mateřské školy přišli i rodiče a sourozenci
dětí. Po tom, co rodiče s dětmi pomohli pastelkám namalovat obrázky, se všechny masky
v kruhu představily a začala zábava. Zatancovali jsme si, zahráli na mumie a židličkovanou,
zasoutěžili jsme si při pojídání čokolády. Obzvláště zábavné bylo krmení čokoládovým
krémem, kde nejprve rodiče krmili se zavázanýma očima své děti a poté i děti zkoušely
nakrmit své rodiče. Následovala diskotéka, a kdo byl již unaven, mohl si nafouknout balonek,
pomalovat si ho fixkou a odnést na tyčce domů jako veselou vzpomínku na Karneval ve
školce.
Celý den se nám perfektně vydařil a na tento zábavný Karneval budeme všichni určitě ještě
hodně dlouho vzpomínat.
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