MUZIKOTERAPIE : HRAJEME SI S VLOČKAMI
„Únor bílý, pole sílí“…říká se, ale tento rok to u nás moc neplatí!
„Když vločky z nebe nepadají, děti si na ně aspoň hrají“…a to jsme dělali i my při muzikoterapii
v druhé polovině února.
Nejprve jsme se pozdravili naší známou uvítací písničkou.
Následovala říkanka „Chumelenice“, kterou jsme doprovodili pohybem.
„PRVNÍ VLOČKA, DRUHÁ, TŘETÍ
Z NEBE NA ZEM PRÁVĚ LETÍ.
JEDNA VEDLE DRUHÉ SEDÁ,
VOLNÉ MÍSTO JEŠTĚ HLEDÁ.
NA STROM, STŘECHU, SILNICI
UDĚLAJÍ ČEPICI.“
V kroužku putovala třpytivá vločka. Řekli jsme si, jaká vločka může být…bílá, třpytivá, lehká,
chladivá, křehká, tichá… Každý z nás se vločkou stal a „prolétl se“ tak rychle, jak mu kytara
dovolila. Pak jsme si zahráli na zamrzlé vločky. Při zmlknutí kytary jsme „zmrzli“.
Další hudební aktivitou byly „Povídavé vločky“…dvojice si vybraly rytmické nástroje a jejich
prostřednictvím si spolu popovídaly.
Na řadu přišlo i bubnování, které nám připomnělo výkyvy počasí od mírného sněžení po
chumelenici a krupobití.
A co na závěr? No přeci naše oblíbená relaxace.
Zimní radovánky jsme si užili, ale už se těšíme na jaro a předjarní březnovou muzikoterapii.

Masopustní průvod a karneval ve školce

Ve středu 12. 2. se naše školka proměnila v masopustní rej masek. Dopoledne jsme si na
kroužku lidových tanců a písní zatančili naše oblíbené taneční kreace a vyhlásili soutěž o
nejlepší masopustní tanečnici a tanečníka. K našemu masopustnímu bujarému veselí patřil
nejen zpěv a tanec, ale také jídlo. Společně jsme ochutnali tradiční masopustní dobroty –
tlačenku, jitrnici, uzené maso a od Marušky nasmažené Boží milosti a koblížky plněné domácí
marmeládou. No to byla ale dobrota!!!!! Masopustní laskominy jsme naskládali do košíku a
vydali se na obchůzku po vesnici. Zavítali jsme s písničkou na obecní úřad, místního obchůdku

i k babičkám kamarádů z naší školky. Za zazpívanou masopustní písničku jsme byli při
obchůzce odměněni sladkostmi, které jsme si po návratu spravedlivě rozdělili. Moc děkujeme
za milé přijetí a odměny☺

Děti a zaměstnanci školky

