Tematická a turistická vycházka do obce Skřivany:
Název: Tajný - piknik výlet
Den: 20. 4. 2018
Odchod ze školky v 7.30 hod. návrat zpět v 11.30 hod.
Tento den nám přálo počasí, bylo krásné a slunečné podnebí. Děti byly natěšené a
zároveň napjaté, tajný výlet byl do poslední chvíle utajen. Děti měly posléze za úkol vyřídit
rodičům, o jaký výlet se jednalo a popsat situace a zážitky, které cestou prožily.
Děti se seznámily s reálnými dopravními značkami, sledovaly přímé situace, které mohou nastat
(př. motorka riskantně předjížděla osobní automobil, …).
Cestou jsme se seznámili a reagovali při nečekaných situacích (př. auto jede příliš rychle, …).
Rozlišovali jsme, co je a není správné a jaké by mohly nastat následky (úraz, pokuta, úmrtí, …).
Cíle:
- pohybovat se koordinovaně a jistě, a to v různém přírodním terénu
- odhadnout, na co stačí, co mu nejde, co je pro něj obtížné
- k mladším, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně
- dodržovat společně dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ a na veřejnosti
- chápat základní pravidla pro chodce, všímat si nepořádku, dbát o pořádek a čistotu
Spolupráce s rodiči:
- dohlédnout na to, aby si děti nezapomněly do batůžku dát pití, sladkost, pláštěnku a malou deku
nebo ručník
- dohlédli na sportovní oblečení, vhodnou obuv, pokrývka hlavy a popř. sluneční brýle
- popř.: prevence proti klíšťatům a ochrana kůže krémem

Když jsme vyšli ze školky, znovu jsme si zopakovali, jak bezpečně se chováme ve městě a na
veřejnosti. Cestou do obce Skřivany jsme šli podél hlavní silnice, pozorovali a určovali jsme
dopravní značky, sledovali provoz. Říkali jsme si, co je správné a naopak.

Na začátku Skřivan jsme si udělali první piknik s názvem - svačina.

Poté jsme pokračovali na místní hřiště, kde jsme měli možnost vyzkoušet různé herní konstrukce
(houpačky, prolézačky, …).

Následovala odměna a to v podobě návštěvy místní cukrárny, kde jsme si udělali druhý piknik s
názvem - zmrzlina. Děti si vybraly dle vlastní chuti.

Při cestě zpět následoval poslední piknik s názvem - sladkosti. Určovali jsme druhy květin, hmyzu,
sledovali chování místních koní, některé děti je znaly i jménem.
Po celou dobu jsme dodržovali pitný režim. Řekli jsme si, že je nutné mít v tomto počasí pokrývku
hlavy, sluneční brýle a krém, který chrání kůži před spálením.

Cesta zpět podél řeky Cidliny.
Vzali jsme s sebou pytle a sbírali odpad (EKO výchova), který jsme následně vyhodili do
popelnice. Děti sbíraly pouze pytlíky, plast, papíry. S sebou jsme měli v případě zašpinění čistou
vodu a ubrousky.
Dalším cílem bylo, aby děti měly v podvědomí, že není správné vyhazovat odpad na zem, tím
znečišťujeme naše město, naši planetu. Při příchodu do MŠ byla zvýšena hygiena rukou.

Vždy na vycházky a výlety používáme reflexní a bezpečnostní prvky (vesty, terč).
Vždy jsou děti poučeny a upozorněny o bezpečnosti.
Dětem se výlet líbil, cestou jsme si užili spoustu legrace, všichni jsme se vrátili v pořádku a
příjemně unavení a klobouk dolů, v tento den jsme nachodili 6,4 km.
Při zvýšeném výskytu klíšťat jsme informovali rodiče, aby udělali prevenci.

