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           Aj keď sme zostali všetci zatvorení doma, stále na vás myslíme. Určite aj vy      
            sa pýtate na svojich kamarátov, na svoje pani učiteľky. Tak ako vám, aj  
           nám chýbajú spoločné hry a aktivity, ktoré sme v našej materskej škole  
             spolu robievali. Spoliehame sa na mamky, ockov a veríme, že vám určite 

        vysvetlili, prečo do škôlky nechodíme. 
        Byť zatvorení doma je počas týchto dní poriadne náročné, preto vám    
       budeme ponúkať nápady a námety, ako si doma spestriť spoločné chvíle.    
      Veľa sa teraz hovorí  o dodržiavaní hygieny, skúste s mamkou alebo   
     s ockom spraviť pokus. Ukáže vám aký význam  má dodržiavať hygienu  
     a ako sa vieme zbaviť bacilov.  
      Potrebujete: hlboký tanier s vodou, čierne mleté korenie a mydlo  
      POZOR, NIE  TEKUTÉ !  
       
    Do taniera s vodou nasypte čierne mleté korenie („bacilkov“).  Čierne    
     korenie vytvorí na hladine vody povlak. Namydlíme si prst (poriadne ☺   )   
      a ten ponoríme do vody. Čierne korenie sa po namočení prsta do vody     
      stiahne na okraje taniera. Naši „bacilkovia“ sa po styku s mydlom zľaknú  
      a zmyjú sa z našich rúk. Znamená to, že ak chceme byť zdraví, tak musíme     
      dodržiavať hygienu.  Mydlo nám pomáha zbaviť sa nečistôt aj bacilov.     
       Takto hravo si spoločne ukážeme, prečo  je potrebné a dôležité umývanie     
        rúk v tejto pre nás neočakávanej situácii. 
 
      Milí rodičia! Vaše ratolesti vnímajú intenzívne to, čo sa deje okolo nich.     
      Možno sme potrebovali zostať „uväznení“ všetci spolu doma, aby sme prišli  
      na to, čo je v živote skutočne dôležité, na čom naozaj záleží. Ak budete mať   
      chvíľku, prostredníctvom odkazu na web stránku, prečítajte deťom         
      rozprávku „Ako Agátka nechcela papať ovocie a zeleninku“, pretože aj     
      dobrá imunita a čistá myseľ je potrebná v týchto chvíľach ☺ . 
 
 

https://babetko.rodinka.sk/detska-rec/rozpravky/ako-agatka-nechcela-papat-ovocie-a-zeleninku/ 


