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A máme tu září – školkáčci nadšeně se tváří.

Děti, rychle do školky, Nebuď smutná, maminko,
připravte si bačkorky. vždyť už nejsem miminko!
Zábavu si užijete, Bude se mi tady líbit,                          
pěkně si tu pohrajete. to vám teď už můžu slíbit.

Okolo malých dětí je velký, neprobádaný svět a s ním i spousta činností,
které by si  měly zkusit, než nastoupí do opravdové, velké školy.
Chcete  vědět,  které  z  nich  to  třeba jsou?  Tak  se  chvilku  zastavte  a
počtěte si.

Děti by si měly v dětstkém věku vyzkoušet tyto aktivity:
- jet na výlet vlakem nebo autobusem bez rodičů
- sjet na bobech kopec
- zasadit květinu a sledovat jak roste
- pomáhat s pečením cukroví
- naučit se skládat vlaštovku z papíru a házet ji tak, aby letěla co nejdál a nejvýš

- vyrobit dáreček pro někoho blízkého
- vyzdobit velikonoční vajíčko
- udělat zvířátko z kaštanů
- uplést věneček z pampelišek
- vyrobit tiskátko z brambory
- natrhat kytičku pro maminku, pro babičku
- prostřít stůl
- postavit bunkr z dek a židlí
- zatlouct hřebík
- zanést zvířátkům jídlo do krmelce

- postavit sněhuláka
- v dešti projít kaluží
- postavit domeček pro broučky
- tančit v masce na karnevalu
- sledovat na nebi beránky a vymýšlet si, co jim tvary mraků a mráčků připomínají
- zdolat překážkovou dráhu
- namalovat na výstavku obrázek
- naučit se básničku nebo písničku a předvést to svým blízkým

A je i mnoho dalších věcí...

Že jste ještě všechno s vaší ratolestí nestihli?
Nemusíte z toho mít špatný pocit - je tu ještě školka a my,
paní učitelky, které to vše s vašimi dětmi rády vyzkoušíme.
To, co s dětmi ve školce děláme, děláme pro jejich dobro. 
V tom nám, prosím, důvěřujte.

Vážení rodiče,
přejeme vám do nového školního roku hodně trpělivosti, energie a úspěchů.
Dětem přejeme, aby do školky chodily s radostí a úsměvem.
Je pro nás totiž tou největší odměnou, když se děti do školky těší.


