3, 2, 1 Start!
Sportovně pohybová aktivita
v MŠ Lechowiczova dne 26. 4. 2017
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A je to tady! Konec těšení a pečlivých příprav, dnes budeme společně cvičit a sportovat!
Tím dneškem byla míněna středa 26. 4. 2017, kdy se děti zapojené do projektu
„3, 2, 1, Start!“ v rámci klíčové aktivity č. 3, poprvé setkaly, seznámily a s nefalšovaným
nadšením i zasoutěžily u nás v MŠ Lechowiczova. Nikomu nevadilo, že nám počasí
nepřálo a všechny sportovní aktivity, původně naplánované na školní zahradu, musely být
přesunuty do budovy mateřské školy. Největší obavy měly děti snad jen z toho, jak se
s novými kamarády z Polska domluví, zda jim vůbec porozumí…
A jak se nakonec ukázalo, obavy byly zbytečné, protože hned od příjezdu si děti všech
mateřských škol bez zábran povídaly a udiveně naslouchaly, jak ta pro ně „cizí“ řeč
zajímavě zní.
Pak děti, posilněné dobrou svačinou, nastoupily k slavnostnímu zahájení, proběhlo veselé
přivítání i předání dárků a už se sportovalo. Program pohybových aktivit byl opravdu
bohatý – od rozdováděné rozcvičky, po soutěže v podávání míče různými způsoby,
přehazovanou přes síť, trojskok i hod do dálky, házení kroužků, skoky přes švihadlo,
až k překonávání překážek v sestavené dráze. Děti si vyzkoušely všechny nabízené hry
a soutěže, pečlivě si je zaznamenávaly do kartičky, která jim byla na začátku sportování
předána. Slavnostním zakončením sportovních her a předáním odměn naše setkání ještě
neskončilo. Děti čekal oběd a po něm společné hry, povídání a vzájemné poznávání při
společných činnostech, které si mohly zvolit z pestré nabídky ve třídách.
Původně plánované aktivity, jako jízdy na koloběžkách, hopsání ve skákacích hradech
či uzlování, nemohly být z důvodu deštivého počasí realizovány. Děti o ně určitě
nepřijdou, budou přesunuty do programu druhého setkání dětí, které se uskuteční
už za měsíc v MŠ Šafaříkova.

I když vytrvale pršet nepřestalo, dobrá nálada i sportovní duch vydržel po celou dobu
našeho prvního setkání. Díky obdivuhodnému nasazení všech zaměstnanců, kteří včas
zareagovali na nepřízeň počasí, jsme si užili sportovně pohybové aktivity i za změněných
podmínek a odjížděli s báječnými zážitky.
Takže za měsíc NA SHLEDANOU – DO ZOBACZENIA!

