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KDE VŠADE SME BOLI, alebo: VEĽKÉ OBJAVY MALÝCH

ABRAHÁMČAT

Nový rok 2010 sa  v  našej  materskej  škole  niesol
v znamení príprav na zápis do základnej školy. Začiatkom
februára predškoláci s rodičmi absolvovali povinný zápis do
1. ročníka. Deti s veľkou radosťou a nadšením prezentovali
svoje poznatky. Vymenovať písmenká abecedy, napísať si
svoje meno, či dokonca už aj čítať nerobí mnohým z nich
problém, takže hravo zvládli aj podmienky zápisu. Pome-
núvali geometrické tvary, farby, porovnávali veľkosti, po-
radili si s triedením,  recitovali, orientovali sa v pomenúvaní
dní v týždni i mesiacov v roku, či ročných období... jed-
noducho: malí mudroškovia! Sme radi, že úspešne zvládli
prvé kroky vo veľkej škole, veď príprava detí na školu je vý-
znamnou súčasťou cieľa a jedným z poslaní MŠ.

…FAŠIANGY, TURÍCE… po trápení hlavičky prišli na
rad pesničky. 15.2. sa naše triedy zaplnili nielen rodičmi, ale
najmä krásnymi maskami v podaní našich detí. Zavítali k nám
princezné, šašovia, kocúr v čižmách, pirát, Zorro, lienka,
sladký cukrík – no skrátka – karneval, ako má byť. Zábava
prebehla vo veselej nálade. Nezabudli sme ani na pitný režim

a občerstvenie, ktoré nám napiekli naši rodičia. Môžeme po-
vedať, že deti odchádzali domov šťastné. Pohľad na ne bol

pre nás najväčšou odmenou.

Tohto roku k nám nečakane zavítala tetka chrípka, ktorej sa
u nás akosi zapáčilo. Veľa detičiek nám ochorelo. A tak sme
na ňu zavolali nášho kamaráta: bábku ADAMKA. Navštívil
nás 24.3., aby nás hravo naučil a prehĺbil vedomosti detí
o správnej životospráve a chutných a zdravých vitamínoch.
Z kamaráta mali deti veľkú radosť, a tak sa nám spoločnými
silami podarilo nakoniec zlú tetku vyhnať.
Naším  veľkým  úspechom  tohto  roku  bola  aj  účasť na
okresnej súťaži detských divadiel vo Veľkých Úľanoch:
„BÁBKULIENKA“. Dňa 19.3. sme rozprávkou „O
STRAKE“ vyhrali 1. miesto a postúpili do celoslovenského
kola, ktoré sa uskutoční v Bánovciach nad Bebravou. Vy-
myslenú rozprávku p. riaditeľky deti hravo, bezprostredne
a spontánne zahrali. Tak, ako aj minulý rok naše deti svojím
úžasným výkonom presvedčili porotu o svojich hereckých
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kvalitách a urobíme všetko pre to, aby sme aj tentoraz
reprezentovali Abrahám čo najlepšie.

A TAKTO SME SA TEŠILI NA VÝLETE:
V priebehu celého týždňa sme v edukačných aktivitách
zameriavali pozornosť detí na rozhovory, hry, básne,
piesne a dramatizáciu zo života domácich zvierat.
Najväčším zážitkom však bol  pre nich výlet 26.3. na
farmu: Humanita v Kráľovej nad Váhom. Cestou nás
sprevádzalo slniečko a my sme sa už nevedeli dočkať
zvieratiek, ktoré sme poznali už len z obrázkov. Voľne
žijúce i domáce zvieratá sme mohli pohladkať, nakŕmiť,
ponaháňať. Spoznali sme spôsob života koníkov, kozičiek,
ovečiek, somárikov, mulíc, kráv, sliepok, kohútov, kačiek,
moriek, pávov, zajkov, ale aj lamy, ťavu, krokodíla, hada,
žraloka a mnoho ďalších zaujímavých zvierat. Zaujímavé
bolo prostredie, spôsob života zvierat, ako aj rozmanité

druhy potravy, ktoré zvieratká konzumovali.
Veľké nadšenie a radosť mali deti, keď
mohli zvieratká  samy nakŕmiť suchým
chlebíčkom, jabĺčkami, mrkvičkou, ktorú si
priniesli z domu. Ale najväčším a nezabud-
nuteľným zážitkom pre naše deti bola sa-
motná jazda na koníkoch. Deti prejavili
neuveriteľnú radosť, veľkú odvahu a hrdo
hľadeli na svet z koníkovho chrbta. Prí-
jemne unavení a s nezabudnuteľnými zá-
žitkami sme sa vrátili do MŠ. Prežili sme
deň plný pohody, radosti a šťastia. A keď sú
šťastné  naše  deti,  tak  sme  šťastné  aj  my,
učiteľky.

Monika Kakviczová,
učiteľka Materskej školy Abrahám
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