Ahoj děti!
Nový týden společně přivítáme pozdravením,
při kterém si můžeme zatleskat či
zabubnovat, též zapleskat do stehen nebo
zadupat. Zkuste to s námi pěkně do rytmu:

“Bum, bum, ratata,
nejsme žádná mrňata,
jako z vody rosteme,
hezký den si přejeme.”

Týden

zase utekl jako voda. Neděle ho uzavřela a nechala

prostor pro pondělí, které začíná týden nový. I pondělí odejde
a přijde po něm úterý a odejde i úterý a na své místo pustí
středu... ale to přece známe.
Vzpomínáte na polévku, kterou často vaříme ve školce? Uvaříme
ji společně i u Vás doma. Tak jdeme na to. Potřebujeme rukama
vytvořit pomyslný hrnec, ten jednou rukou pevně držte a
druhou začneme přidávat suroviny k vaření. Přidáme do hrnce:
pondělí, také sobotu, ještě úterý, pátek a středu, čtvrtek a
neděli. A teď začneme míchat a do rytmu si pěkně říkat, jak
dny v týdnu za sebou jdou:
“Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle.”
A můžeme to zkusit vícekrát dokola. A nezapomeňte si každé
ráno s rodiči připomenout, co je právě za den, jaký den bude
zítra a jaký byl včera. Stejně, jako to děláme ve školce.
Tak ať se všichni máme celý týden moc prima!

A co se to právě děje ve Vašich
pokojíčcích? Už to vidíme! Jéé, ten
kamarád staví hrad z kostek, ten zas
převáží autem těžký náklad, ta holčička
houpá svoji
panenku a
tamhleta zase právě skládá puzzle. Tam si
někdo kreslí, tam modeluje, tam stříhá a
tamhle se někdo učí. No a tamhle vidíme
šikovné děti, které si porovnávají hračky
a uklízí pokojíček. Prostě je vidět, že
nikdo z Vás nezahálí, jste pilné a pracovité děti.
Stejně jako jedno zvířátko, které nám jde v pilnosti a
pracovitosti příkladem. Že nevíte jaké?
Tak hádejte:

“Na paloučku nebo v lese, na zádech si náklad nese,
čiperný je, jasná věc, je to přece...”

Uhodli jste? Určitě ano. Samozřejmě, je to MRAVENEC!
A právě mravenci a mravenečci tu s námi budou tento
týden.

