Jesenná vychádzka do prírody
Dňa 24.9.2019 sme sa vybrali na jesennú turistiku. Počasie nám prialo a my sme mohli dopoludnie
stráviť v prírode. Deti sa vybehali, zahrali, naháňali lúčne koníky a pojedli všetko, čo rodičia pripravili.
Takto strávené dopoludnie sa im určite páčilo.

Úcta k starším - úcta k múdrosti a skúsenosti
Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si
pripomíname už takmer 3 desaťročia. V našej materskej škole si každoročne pripomíname tento
sviatok . Pri tejto príležitosti sme pripravili program pod názvom „Pasenie kráv“. Najskôr sme divadelný
talent predviedli v materskej škole pre kamarátov a potom 19.10.2019 aj v obci. Sme radi, že sme
spoločne prispeli k vytvoreniu peknej sviatočnej atmosféry a mohli tak vyjadriť úctu a vďaku našim
starým rodičom.

Šarkaniáda s rodičmi
Dňa 23.10. 2019 sa deti spolu s pani učiteľkami a rodičmi vybrali púšťať šarkanov. Počasie bolo
krásne, slniečko svietilo, vetrík príjemne pofukoval. Všetky deti sa vyšantili so svojimi šarkanmi, ktorí
boli rôznych tvarov a farieb. Nakoniec každé dieťa dostalo za účasť sladkú odmenu.

Divadelné predstavenie- Pinokio
A opäť prišlo Divadlo zo šuflíka známa to dvojicu Aďka a Dominika. Spoločne sme sa preniesli
do Talianska, za kamarátom Pinokiom. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, nakoľko sa zapájali aj do
deja rozprávky.

Tvorivé dielne
Čo všetko dokážu šikovné ruky a dobrá nálada – to ukázali deti spolu so svojimi rodičmi na
tvorivých dielňach dňa 27.11. 2019. Servítkovou technikou (decoupage) si vyzdobili vianočné gule.
Ďakujeme rodičom za to, že si našli chvíľu a prišli medzi nás, aby spolu so svojimi deťmi a učiteľkami
MŠ Lietava strávili príjemné popoludnie. Tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutie v našej Materskej škole.

Vitaj v našej škôlke, vitaj Mikuláš
Na dnešný deň sa deti veľmi tešili. Čakali totiž Mikuláša. A dočkali sa i keď bez snehu, mrazu
a koča, ale o to s väčšou nádielkou a dobrou náladou. A prišiel aj s anjelikom! Čerta nechali v pekle, veď
koho by vzal, keď máme dobré deti. Mikulášovi deti zaspievali, zarecitovali a poďakovali za balíčky.

