Kindergartenzeitung
Novinky ze školky

Kuřátka

Září – Říjen 2017

Küken

September – Oktober 2017

Der Herbst ist da!
Pünktlich mit dem neuen Schuljahr hat auch der Herbst
begonnen.
Die Kükengruppe hat viele neue
Kinder

bekommen

und

wir

mussten uns erst einmal richtig
kennenlernen. Dazu haben wir
ein tolles Plakat gemalt, auf das
jedes Kind seine Handabdrücke
gemacht

und

sein

eigenes

Zeichen geklebt hat.
In unseren Morgenkreis kam oft ein kleines
neugieriges Mäuschen, welches die Namen
der Kinder wissen wollte. Leider war das
Mäuschen sehr vergesslich und musste öfter
nachfragen. Die Kinder sind auch Zug gefahren
und mussten dazu ihre eigenen Zeichen
erkennen und an die Lokomotive hängen.
Damit die Küken ihre Zeichen gut lernen
konnten, haben alle unsere Rasseln, die Schubladen der Kinder,
die Handtücher, Zahnbürsten und die Plätze unten in der
Garderobe die entsprechenden Symbole.
Obwohl wir sehr damit beschäftigt waren uns und den
Kindergarten kennenzulernen, haben wir viel gearbeitet. Die
Kükenkinder haben zum Beispiel tolle herbstliche Motive
gestaltet.
In unserer Gruppe gibt es jetzt Eichhörnchen, Igel, Blätter und
ein großes Schwalbenbild. Die Küken haben auch Kastanien
gesammelt, die wir im Morgenkreis an die Rehe verfüttern.
Dabei müssen die Kinder ganz leise sein, da unser Reh sehr

scheu ist und wegläuft, wenn es zu laut ist. Im Moment kommen sogar noch andere Tiere zu
Besuch in den Morgenkreis. Eine ganze Igelfamilie. Die Igelkinder spielen oft und suchen
Futter. Dabei gehen sie unter einem Haufen Blätter verloren. Zum Glück sind die Küken so lieb
und helfen der Igelmama ihre Kinder wieder zu finden.
Natürlich singen wir auch herbstliche Lieder. Am besten gefällt den Kindern das Lied:
„Der Herbst ist da!“

Es gibt auch ein tolles Fingerspiel zum Thema Herbst:

Das ist der Daumen,
der schüttelt die Pflaumen,
der sammelt sie alle auf,
der bringt sie nach Haus,
und der Kleine, der isst sie alle auf.

Sonst haben die Kinder noch gelernt, was im Herbst mit der Natur passiert.
An den Bäumen wachsen Äpfel, Birnen, Pflaumen und anderes Obst und sie verlieren ihre
Blätter. Toll am Herbst ist auch, dass Kastanien, Nüsse und Eicheln von den Bäumen fallen. Die
Tiere suchen jetzt ganz viel Futter für den Winter und manche Vögel fliegen in den Süden, wo
es wärmer ist als hier.
Die Erzieherinnen der Kükengruppe möchten noch ganz herzlich unsere neuen Kinder
begrüßen:
Herzlich Wilkommen David, Vincent, Emilia, Klara, Lucie und Benedikt bei uns im
Kindergarten! Wir freuen uns, dass ihr da seid.

Vítejte v novém školním roce opět u
Kuřátek! Na konci léta jsme se
rozloučili s několika staršími Kuřátky,
která odešla do skupiny Kačenek a my
jsme tak měli možnost přivítat mezi
naše řady úplně nové kamarády. Mezi
nás Kuřátka přibyli nyní chlapci
Vincent, David a Benedikt a děvčátka Emilia, Klára a Lucie.
V rámci seznamování jsme si vyrobili nový plakát, na kterém se všechny děti podílely vlastní
rukou, kterou si vyznačili svůj prostor a nalepili svoji vybarvenou značku. Plakátek nám denně
připomíná naši soudržnost.
A co by to bylo za zahájení školky bez naší oblíbené bábovky? Hned jsme se dali do pečení a
následující den jsme si ji také u svačiny vychutnali!
V září nás provázelo ještě krásné počasí, dny
jsme trávili na naší zahradě, kde jsme
prozkoumávali

každý

koutek.

Daly

se

pozorovat ospalé berušky a mohli jsme sbírat
zralé hrušky z ovocných stromů, na těch jsme
si vždy obzvláště pochutnali…Také naše
zeleninové záhonky vydaly ještě spoustu
úrody, ochutnávali jsme výborná rajčata,
cuketu a sladké lesní jahůdky. Vyrostly nám i pálivé papričky, ale ty zkusili ochutnat pouze
starší odvážní chlapci z Vlaštovek.
Začátkem podzimu se houfují tažní ptáci, mezi nimi i vlaštovky. Rozhodli jsme se, že si s nimi
vyzdobíme naši třídu. Nejprve jsme udělali barevný základ nebe a přilepili provázky jako dráty
vedení, na kterých se vlaštovky srocují k odletu. Pak jsme bramborovými tiskátky posazovali
jednu vlaštovku vedle druhé a obrázek jsme ještě dotvořili poletujícími listy.

Pak už jsme jen pozorovali, jak se zahrada a
počasí proměňuje v krásnou barevnou scenérii
podzimu. Listí krásně šustí a dá se v něm
báječně skotačit! Sbírali jsme kaštany a
v ranním kroužku poznávali i ostatní plody
podzimní přírody. Ořechy, žaludy, šípky a
barevné listí nás zkrátka obklopovalo na
každém kroku. V kroužku jsme pomáhali
denně hledat zatoulaná ježčí miminka, která
ježčí maminka vždy přivítala pusinkou na
čumáček. Naučili jsme se také poznat srnku, již
jsme krmili kaštánky.
Ježek nám zdobí naše okna třídy spolu se
spadaným listím. Je vybarvený temperami a
má nalepené bodlinky. Líbí se vám?
A podzim bez veverky? Ty u nás
byly také na návštěvě a my jsme si
je pak krásně vybarvili, posadili je
do doupátek, která jsme vystlali
listím. Velký plakát zdobí stěnu na
chodbě

školky

a

vy

můžete

obdivovat, co už naše šikovné ruce
dovedou
A že občas zaprší? To nám vůbec nevadí, teple se oblékneme a nasadíme si holiny a zadovádět
si v loužích či blátě nám vykouzlí úsměv na tváři. A ještě si u toho můžeme zazpívat písničku,
kterou si prozpěvujeme v odpoledním kroužku, vy se ji můžete naučit také!

Hezké podzimní dny všem!

