ŠxolsrvÍ

8' Února 201]

Přirozenou cestou probouzíme v dětech úctu ke stáří
M|ádí a stáří. Jaké můŽe být spojení
tak rozdí|ných, a přitom tak dů|ežitých období našeho Života? KoIik
dětí má moŽnost být součástímoudrosti svých prarodičůa koIik babiček
a dědečkůmá moŽnost vidět vyrůstat
svá vnoučata a předávat jim své zkušenosti a |ásku?
\ / K|ášterci nad ohřÍ má- ní : cnnIoř-

V

me Mateřskou ško|u Duha

hned vedIe domova seniorů.
Napad|o nás, Že bychom děti a seniory mohli obohatit
o spo|ečnésetkávání. Na základě toho nápadu vznik| projekt Pojd si se mnou hrát.

Celý pro1ekt by| oficiá|ně zahájen v srpnu, kdy se sešly naŠenejmenšíděti ze třídy Kuřátek a V|aštovičekse seniory na

zahradě. Nejdříve jsme jim zazpívaIi několik písniČeka potom si všichni dohromady zahráli pár her. Děti by|y ještě
hodně nesmě|é, nevědě|y, jak
se ke staršímIidem chovat.
Samy mnohé doma prarodiče nemají, tato zkušenost jim

často chybí. Nechybí jim ale

bezprostřednost a díky tomu
bázeň a ostych postupem ča-

su zmize|y. Je krásné se dívat,
jak po čase dítě k babičce nebo dědečkovi přijde a začne si
s nimj samo povídat.
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né aktivity pokraču-

jí pravideIně

kaŽdou stře-

du dopoled-

ne.

Pokud

io n|nhrÁ nn-

časí,chodíme na za-

hradu, kde nás mohou s|edovat z oken i ti, kteří nemohou

z nejrůznějšíchdůvodůven.
V přÍpadě horšího počasíasa-

mozřejmě v zimě se scházíme
přímo
v domově seniorů, kde si děti,
babičky a dědečkovéspoIečně
hrají, maIují a tvoří nejrůznější
věci z papíru, stříhají,Iepí. Děti přichází také s krátkými vystoupeními, s písničkami, básničkami a tanečky.

v místnosti arteterapie

Nezapomněli jsme ani na
čtenípohádek dětem. Pravide|ně do ško|ky chodí jedna

pohádková babička z domova
seniorů' která předčítá starším

dětem ve třídách V|aštoviček
a S|uníčekpřed po|edním odpočinkem' Děti toto předčítání vnímajÍ veIice kIadně, uŽ se
vŽdycky moc těší,jsou pozorné, je na nich prostě vidět, Že
mají svou babičku moc rády.

tou vedou

děti

úctě ke

stá ří.

Dřív by|i staří |idé pro všech-

ny studnou moudrosti a těši-

Ii se všeobecné váŽnosti, dnes
se hodně zapomíná na předávání zkuŠenostída|ší generaci.
Jako kaŽdý rok jsme před Stáří 1e a|e přirozenou etapou
svátky přiš|i potěšit seniory Iidskeho Života. Vztah k němu
našímpředvánočním Vystou. můŽeme změnit pouze výchopením. Nejmenší děti ze třídy vou m|adé generace' Náš proKuřátek zatanči|y, V|aštovičky jekt u dětí rozvíjíempatii, úczahrá|y pohádku o kob|íŽkovi tu ke stáří a jeho pozitivní vni
a předškoláci ze třídy SIuníčka mánÍ. Zároveň pomáhá aktivzazpíva|i písničky.Senioři také ně rrdržet seniorv v duševní
piIně předem trénovaIi a spoa fyzické svěŽesti. obě dvě 9elečně s námi si zazpíva|i zná- nerace vzájemné porozuměmé ko|edy.
níposílí.
Stáří a mládíje součástí Živo.
ta a nikdo by na to nemě| za.
Prniokt i<mp z.ačeIi v |ótě
pomínat. .je krásné vidět ma-

je ale stále otevřený

da|ším

novým aktivitám. UvaŽujeme

napřík|ad o tom, pokud se
v domově seniorů najde někdo, kdo umí hrát třeba na
kytaru a chtěl by chodit občas k nám, Že bychom si spoIu trochu jinak zazpívaIi. Jde
nám o to, aby děti měly kontakt se stářím' ale i naopak.
Někteří senioři jsou osaměIí,
ztráce1í chuť do Života, potřebují vědět, Že se o ně někdo zajímá, Že si s dětmi mohou pohrát. Ve|ké poděková.
ní si zas|ouŽí učite|ky z ma.
teřské ško|y, které touto ces.

|ou dětskou ručku, jak h|adí

vrásčitou ruku babičky. le dů|eŽité přirozenou cestou v dě-

tech probouzet empatii, úctu
a také |ásku ke starým |idem'
Věříme, Že naše děti budou

vŽdy na chvíle strávené s jejich
babičkami a dědeČky vzpomínat rády a v budoucnu si budou staršíchIidí více váŽit.
alena tuČínltovÁ

