Oslava svátku sv. Martina (online)

Že je to nemožné? Není to sice ideální, ale když není jiná možnost - lépe nějak než vůbec.
Ve středu 11. 11. 2020 na druháčky dubické školy čekala trošičku netradiční online
hodina. Na začátku děti postupně dostávaly indicie, díky kterým měly odhalit, o čem či o kom
si ten daný den budeme povídat. Nejdříve se před kamerou objevil meč, potom červená deka
a na závěr přiklusal koníček. Děti byly šikovné a přišly na to, že nás dnešním dnem bude
provázet sv. Martin.
Potom si děti ztlumily světla ve svých pokojích, já úplně zatemnila a při podzimní
lucerničce jsem jim odvyprávěla příběh o sv. Martinovi.
Jestli děti dobře příběhu naslouchaly, jsem se
přesvědčila hned v další činnosti, kdy doplňovaly slova do
vynechaného textu a věty řadily ve správném pořadí, aby jim
vzniklo převyprávění příběhu o sv. Martinovi.
V matematice na děti čekaly nejen slovní úlohy
s chytáky týkající se končetin koně, ale i hus. Myslíte, že se mi
je podařilo nachytat? Nepodařilo, mám ve třídě skvělé
počtáře!
V další části si děti rozstříhaly připravenou báseň
o sv. Martinovi a snažily se seřadit verše ve správném pořadí.
Na pranostice o sv. Martinovi si zopakovaly řazení slov dle
abecedy, pracovaly se slovy protikladnými i synonymy.
Pomaličku jsme se blížili k závěru hodiny, kdy děti pracovaly s myšlenkovou mapou, ale
hlavně si mohly otevřít připravené obálky, ve
kterých na každého z nich čekal dopis a
rolnička. V dopise nechyběl ani recept na
martinské rohlíčky (podkůvky), které si děti
mohly upéct s rodiči.
Protože světla venku v tomto období
ubývá, je nutné posilovat světlo v našem
nitru. Snad se mi podařilo alespoň malý
plamínek zažehnout.
Rozloučili jsme se zvoněním rolniček,
které dětem měly asociovat cinkot podkůvek.

Velké poděkování patří za skvělou spolupráci
rodičům, že byli ochotni přijít do školy pro materiály
a obálky k této mini slavnosti a že dětem vše předali
opravdu až dle domluvy těsně před hodinou, aby obsah
obálky byl pro děti alespoň malým překvapením. Nyní
ještě asi úplně dopisu děti neporozuměly, ale jeho obsah
jistě poroste v jejich srdcích a dozraje v pravý čas. A že
na ně příběh zapůsobil, o tom svědčí i velké množství
krásných podkoviček a mečů, které si děti doma
dobrovolně vyrobily a přinesly po otevření škol do třídy.
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