Poldenná vychádzka do prírody
Dňa 26.9.2018 sme si obuli turistické topánky, gumáky, ktoré nás zaviedli do prírody na tradičnú
septembrovú turistickú vychádzku. Ráno bolo chladné, mokré a zarosené, hmla hustá. Cestou sme zazreli
srnku, obdivovali sme kvapky rosy na steblách trávy, prekonávali sme prírodné prekážky. Na lúke sme sa
zahrali lesnú bránu, robili sme hada, lupou sledovali chrobáčiky a nakoniec sme pojedli maškrty. Čas
v lese uplynul príjemne, pokojne a veľmi rýchlo. Odporúčame všetkým, aby strávili príjemné jesenné dni
v prírode.

Tvorivé dielne
Čo všetko dokážu šikovné ruky, fantázia a dobrá nálada – to ukázali deti našej materskej školy
spolu so svojimi rodičmi na tvorivých dielňach dňa 27.11. 2018. Ďakujeme rodičom za to, že si našli
chvíľu a prišli medzi nás, aby spolu so svojimi deťmi a učiteľkami MŠ Lietava strávili príjemné
popoludnie v prostredí, ktoré ich detičky už dôverne poznajú. Tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutie v
našej Materskej škole.

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš...
Sviatok sv. Mikuláša patrí medzi kresťanské sviatky. Mikuláš bol biskup, ktorý nezištne pomáhal
blížnym a mal rád deti. Často zabúdame na to, že príchod sv. Mikuláša je nielen tradíciou, ktorú zbožňujú
deti, ale aj výchovným prostriedkom. Učí dieťa prekonávať strach a motivuje ho k tomu, aby bolo lepším
človekom. Aj u nás v škôlke deti netrpezlivo čakali kedy už príde. A dočkali sa i keď bez snehu, mrazu
a koča, ale o to s väčšou nádielkou a dobrou náladou.

Divadlo zo šuflíka
Prenesiete sa do rozprávkového sveta plného zábavy, kúziel, pesničiek a fantázie… Dve veselé,
kreatívne a komunikatívne šuflikantky, Aďka a Dominika sa predstavili klasickou rozprávkou o Jankovi
a Marienke. Predstavenie obohatili krásnymi veľkými bábkami a piesňami s prvkami terchovskej ľudovej
hudby. Priniesli deťom poučenie, radosť, smiech a veľa zábavy.

Divadlo zo šuflíka- Klauniáda
Opäť sme sa zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom "Klauniáda". Prišli klaunky
Valentína a Vendelína s príbehom plného poučenia, humoru, farieb a pesničiek o niektorých profesiách.
Výborne sme sa zasmiali a priamo sa zapojili do deja.

Hurá, je tu karneval...
Fašiangy sú obdobím zábav, radosti a veselosti. Toto obdobie sme sa rozhodli spríjemniť
tradičným fašiangovým karnevalom. Deti vyrábali šašov, masky, spievali a tancovali. Potom prišiel
očakávaný deň. Osvetové stredisko sa premenilo na rozprávkovú krajinu. Zabávali sa nielen deti, ale
i rodičia. Pripravené boli rôzne súťaže a tance: prehadzovanie balónov, magnetkový tanec, metlový tanec,
deti si skrášlili maminky šnúrkami ... Na záver karnevalu sme pochovali basu. Takto sme sa snažili
priblížiť tradičné fašiangovanie. Keďže deti boli úžasné, každé z nich zvíťazilo. Na záver bola
pripravená tombola. Dúfame, že deti budú na tento deň ešte dlho spomínať.
Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej atmosféry a
pomohli pri zdobení a následne upratovaní priestorov, zároveň ďakujeme sponzorom a rodičom za
poskytnutie hodnotných cien do tomboly.

Večer s Andersenom v materskej škole Lietava
Tento medzinárodný projekt na Slovensku koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.
Noc s Andersenom sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa
Christiana Andersena (2. apríla). Akcie v MŠ Lietava sa zúčastnilo 38 detí. Čakal na nich bohatý
program. Najskôr v prírode plnili rôzne úlohy súvisiace s rozprávkami. Po splnení úloh sa deti vrátili do
škôlky, kde si pozreli divadlo v podaní pani učiteliek a potom zahrali divadlo deti. Pozreli si rozprávku,
občerstvili sa sľúbenou pizzou a zahrali sa na mušky svetlušky. Prechádzali škôlkou s baterkami, nazreli
do všetkých tried a prezreli všetky tmavé zákutia. Na záver bola pyžamová párty.

Poldenná vychádzka do prírody
Dnes 25.4.2019 sme sa vybrali na turistiku. Počasie nám prialo a my sme mohli dopoludnie stráviť
v prírode. Hrali sme sa na indiánov. Každý správny indián musel mať indiánske pomaľovanie, „strieľal“
šípmi, osedlal si koňa a na záver s indiánskym pokrikom chytal „bielu tvár“. Po takomto výkone sa malí
indiáni občerstvili a vrátili sa do škôlky.

Máj- stužky zapletaj
Stavanie Mája patrí k nádherným jarným tradíciám. Aj v našej materskej škole sme si túto
tradíciu pripomenuli. Dievčatá ozdobili pripravený stromček farebnými stuhami a chlapci ho vyniesli na
priestranstvo pred materskou školou. Počas stavania Mája si deti zaspievali niekoľko piesní a tešili sa
z krásne ozdobeného stromu. Týmto spôsobom sa snažíme tieto zvyky a tradície deťom v materskej škole
približovať, aby neupadli do zabudnutia.

Exkurzia u hasičov
Dňa 15.5.2019 sme zavítali na exkurziu k hasičom v Žiline. Deťom sa venovali skúsení hasiči.
Oboznámili nás s dopravnými prostriedkami, ktoré využívajú na rôzne zásahy. Členovia HaZZ nám
popísali nielen ako sa pripravujú na zásah, ale nám predviedli aj zoskok po hasičskej „tyči“. Deti si
vyskúšali hasičský odev i prilbu. Boli sme nadšení z nových poznatkov a informácií týkajúcich
sa hasičov. Je to povolanie veľmi zaujímavé, ale najmä zodpovedné a občas aj riadne nebezpečné! Deti
si uvedomili, akú záslužnú činnosť vykonávajú hasiči. Ďakujeme vám!

Divadlo zo šuflíka
A opäť prišli do našej škôlky dve šikovné dievčatá Dominika a Aďka s rozprávkou: „O zlatej
rybke“. Celou škôlkou sa ozýval hlasitý smiech. Predstavenie sa deťom páčilo a účinkujúcich sme
odmenili veľkým potleskom. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

Pes, priateľ človeka
Dnes sme mali v škôlke vzácnu návštevu. Prišiel pán Danech aj so svojimi štvornohými
kamarátmi. Porozprával deťom, ako vychovávať psíka, pre radosť, stráženie, pomoc. Rozprával nám, že
každý pes vie poslúchať, len ho to musíme naučiť. Predviedol nám, ako ho jeho pes poslúcha. Deťom sa
to veľmi páčilo.

Beseda so včelárom
Deti boli navštíviť miestneho včelára pána Benka. Dozvedeli sa , kde včely bývajú, akú
starostlivosť si vyžadujú, akú úlohu má kráľovná, robotnice a iné zaujímavé informácie. Deti si mohli
pozrieť úľ z vnútra, vyskúšať kuklu a nakoniec aj ochutnať sladký a hlavne zdravý med.

Návšteva v Základnej škole Lietava
Dnes 18.6. 2019 sme boli v Základnej škole Lietava. Deti si obzreli priestory, kam od septembra
budú sadať do lavíc každý deň. Prváci zaspievali pesničky, predškoláci si vyskúšali sedieť v laviciach
a vyfarbovali omaľovanky. Prvákov potom odmenili vlastnoručne vyrobenými záložkami.

Koncoročná opekačka
Dnes sme ukončili školský rok v prírode pod Mraznicami. Počasie nám prialo, slnko hrialo od
rána a my sme boli v príjemnom tieni pod stromami. Opekali sme špekáčiky, pobehali sme si, zahrali sa.
Ďakujeme rodine Kmetíkovej za úpravu priestranstva pod Mraznicami.

