Máme nové kamarády!
Všechno to začalo takto: Program naší mateřské školy nabízí spoustu nadstandardních
aktivit a jednou z nich je i ranná výuka anglického jazyka.
Jednoho dne, právě při hrách s angličtinou, se mě děti zeptaly: „A chodí anglické děti
také do školky? A co v té školce dělají?“. A tak jsme společně zkusili napsat dopis do jedné
z mateřských škol v Anglii a ona nám odepsala a navrhla spolupráci. Od té doby je naše
korespondence pravidelná a děti se navzájem dozvídají spoustu zajímavých věcí – jaké jsou
jejich zvyky a tradice (Vánoce, Velikonoce), jak tráví čas ve školičce či s rodiči, jaké jsou
jejich oblíbené hračky apod.. Společně si pak o tom všem povídáme, srovnáváme a děti
navrhují, o čem svým novým kamarádům napsat, na co se zeptat, malují pro ně obrázky,
posílají fotografie.
V posledním dopise z města Kent kde školička sídlí, jsme se dozvěděli, že jejich země
v tomto roce vyhlásila tzv. „Rok četby“, aby podnítila rodiče věnovat svým dětem více
volného času a strávit jej společně právě „nad knihou“.
A aby maminky našich kamarádů nemusely knihy shánět, zřizuje Alphabets nursery svoji
malou školní knihovnu, ve které budou pohádkové knihy z celého světa k dispozici dětem
i rodičům.
Když jsme si o tomto dopise s našimi dětmi povídali, zcela spontánně se „vloudily“ do
světa pohádek také.
A protože se nám nápad anglické školičky líbil, rozhodli jsme se společně zřídit si
knihovničku také. Napsali jsme jim o tomto našem záměru a v rámci spolupráce jsme poslali
několik nejoblíbenějších klasických pohádkových knih. Děti vybraly tu „O krtečkovi“
a „O pejskovi a kočičce“. Určitě udělají Johnovi, Cate, Ann a všem ostatním radost.
Ale i my čekáme na „pošťáka“. Hádejte, co nám asi přinese?

A ještě jedna důležitá věc… Děti z naší mateřské školy už ví, proč se učí cizímu jazyku.
Iveta Šrubařová
MŠ „Moje školka“ Hájov

