Den dětí ve školní družině v Litni
1.6.2022 se v Liteňské školní družině oslavoval Mezinárodní den dětí. Veškeré přípravy začaly
už ráno. Ve čtvrt na deset se začaly připravovat stanoviště, úkoly, ale i sladká odměna pro děti.
Po obědě se zapsala docházka a už to mohlo začít. Já jsem se postarala o schování „pokladu“,
který jsme s paní vychovatelkou Simonou Štěpánovou připravily. Venku jsem ještě
zkontrolovala stanoviště a děti začaly přicházet. Rozdělily se na družstva, někdy po pěti, někdy
po dvou a začaly obcházet stanoviště. Paní vychovatelky a já jsme se rozmístily každá ke dvěma
stanovištím a sledovaly jsme, jak to dětem jde. Občas se jim muselo malinko pomoci, ale to
bylo jen zřídka. Všechny úkoly plnily děti velmi statečně. Jakmile děti splnily všech devět
stanovišť, čekal je poslední úkol, NAJÍT POKLAD.
Z každé skupiny se vybal jeden zástupce a ten se poté s ostatními vydal hledat poklad. Najít
poklad jin netrvalo dlouho a za chvíli už jsme viděly děti, jak si vítězně nesou bednu
s pokladem. To se ví, že všechny děti chtěly ten „poklad“ vidět, nahrnuly se tam všichni tak, že
bedna nebyla skoro vidět. Paní vychovatelka Simona Štěpánová, ale děti ujistila, že každý
dostane část pokladu. Děti se postavily do řady a poklad se otevřel. Na děti v bedně čekaly
sušenky, lízátka a ovocná pitíčka. Každé dítě dostalo balíček sušenek, lízátko a pitíčko. Po
krátkém občerstvení program pokračoval.
Děti měly připravené různé disciplíny, jako skákání v pytli pro vedením paní vychovatelky
Martiny Eisové, skákání panáka, které kontrolovala paní vychovatelka Romana Hendrichová,
hledání skleněné kuličky, kde si děti vyzkoušely motoriku. Musely zde mezi kostičkami, míčky
a panáčky najít poslepu jednu skleněnou kuličku. Tento úkol vedla paní vychovatelka Lucie
Mandová. Děti si také vyzkoušely, kdo postaví nejvyšší věž z kostek pod dohledem paní
vychovatelky Simony Štěpánové. Já jsem se zhostila disciplíny, kde se děti pokoušely obejít
strom s míčkem na lžíci. Za to, jak krásně soutěžily, dostaly děti bonbóny.
Celý tento program skončil v půl třetí, kdy děti začaly odcházet na autobus. Mě osobně se celý
den moc líbil, bylo vidět, že se paní vychovatelky snaží udělat dětem Den dětí co nejhezčí. Děti
si soutěžení a hledání pokladu jistě moc užily.
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