Odlétáme za pohádkou
(celoroční projekt)

Odlétáme za pohádkou nebyl jen nadpis na našich dveřích,
ale byl to jeden z dlouhodobých projektů, který nás provázel celou
první třídou. A že jsme těch pohádkových světů proletěli.
Hned první školní den děti uvítal pejsek s kočičkou,
ke kterým jsme se během školního roku několikrát vraceli nejen
v knize od Josefa Čapka. Jejich řečí jsme se rozezpívávali v hudební
výchově, v matematice tvořili slovní úlohy nejen na počet jejich
končetin. V říjnu jsme se s dětmi vypravili i na divadlo O pejskovi
a kočičce do Mohelnice.
A v červnu 2020 na nás nejen tito domácí mazlíčci čekali
i v prvouce. Děti si doma svoje mazlíčky nafotily a rodiče mi poslali
fotky. Já jsem je očíslovala a sdílením na obrazovce na online
hodině, aby se v této nelehké době mohly do třídy připojit i děti,
které pracují doma. Všichni jsme hádali, komu který mazlíček patří.
Úžasně jsme se pobavili.
Dětem skoro každé ráno předčítám z pohádkových knížek. Moc se nám líbila např.
kniha Zrzečka pod hvězdami od Michaely Hrachovcové, která se k nám v příštím školním roce
přijede podívat a popovídá nám o tom, jak se jí na knize pracovalo. Nejen k této knize jsme se
s dětmi pokoušeli o první myšlenkové mapy.
Pohádky nám ale hlavně pomáhaly s vyvozením některých nových písmen. Už jsme se
se vždycky těšili, která pohádka nás které písmenko naučí. Velice nás bavilo ilustrovat tyto
pohádky.
A protože 4. února uplynulo 200 let od narození Boženy Němcové, rozhodli jsme se
s dětmi si u této příležitosti pozvat do třídy svoje babičky,
které nám v kouzelném křesle četly krásné pohádky. Tímto
bych ráda poděkovala babičkám, které už našly odvahu
a přišly mezi nás a už se těšíme i na ty, kterým uzavření škol
už návštěvu v naší třídě neumožnilo. Udělaly jste nám
babičky velikou radost! A jak mě potěšilo, že naplnění
radostí bylo vzájemné, když jedna z babiček říkala, jak jí mezi
námi bylo dobře a že až bude zase doma a bude jí samotné
smutno, tak si vzpomene, jak děti krásně poslouchaly a hned
jí bude veseleji.
V době uzavření škol jsem dětem občas posílala
odkazy, ve kterých se mohly zaposlouchat do čtení našich
známých herců či spisovatelů. Moc se nám s dětmi líbilo
čtení Lukáše Hejlíka z knihy Kouzelná baterka a Kláry
Smolíkové, která dětem předčítala z knihy Začarovaný hvozd. Moc mě potěšilo, když některé
maminky psaly, že se zaposlouchala celá rodina.

Jedním z domácích zadání v době Coronaviru pro děti
bylo, vyrobit si loutky na špejli své oblíbené pohádky a nyní,
jak se nám celý projekt i školní rok krásně uzavírají, tak děti
každý den ve škole hrají jednu pohádku a je radost je
poslouchat a pozorovat jejich nádherná dílka.
Jste děti šikulky, tak jen nezapomínejte, že každá
pohádka dokáže pohladit po duši, tedy mějte vždy nějakou
knihu poblíž, kdyby vám bylo nejhůře. Ne nadarmo je kniha
pro mnohé z nás nejlepším přítelem. Tak se o ni dobře starejte!
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