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Výtvarná
činnost
V
Dětské
skupině Mája si
děti
spolu
s tetami vypráví
své
zážitky
z dovolené.
A
protože
některé děti už u
moře
byly,
vyprávěly, co vše
u něj i v něm
viděly. V moři žijí
také delfíni, kteří se jim velice líbí, a tak si při vyprávění svých zážitků jednoho
delfína krásně vybarvily. Obrázek se dětem povedl, proto byli všichni delfíni
vystaveni na nástěnce v šatně.

To
děti
z Dětské
skupiny Vilík si krásně
vybarvily různé tvary
a kousky melounu. Děti
procvičovaly
jemnou
motoriku,
jelikož
červený,
šťavnatý
meloun měl i malé
pecky. A protože se
dětem obrázky povedly,
byly při odpolední
svačině
odměněny
skutečným
sladkým
melounem,
který
je
v teplých dnech příjemně osvěžil.
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Zábava s kostkami
Během letních dnů se děti ze skupiny Vilík vyřádily s barevnými molitanovými
kostkami. Děti si s nimi nejen zacvičily, ale také se v nich na chvíli probudili
architekti, a to když si každý postavil svůj originální domeček. Někteří si
dokonce postavili i křeslo či královský trůn a po náročných stavebních pracích si
v něm odpočinuly 😊

Loučení s odcházejícími dětmi
Středeční dopoledne 21. 8. 2019 bylo ve skupině Mája ve znamení „kuchtění“.
U příležitosti rozloučení se s dětmi, které odcházejí do MŠ, jim děti a tety
společnými silami vyrobily nepečený dort. Ten se povedl a všichni si na něm
moc pochutnali.
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Stimulační místnost
Jak tomu už tak bývá, v letních dnech se nám nevyhnulo nepříznivé počasí. Díky
němu děti ze skupiny Mája navštívily stimulační místnost, kde dotykem
porovnávaly povrch hmatových destiček, sledovaly plovoucí bubliny ve vodním
válci a odpočinuly si na vodním lůžku.

V září se těšíme na…
nové kamarády, kteří k nám přijdou,
opět své tělo protáhneme na hodinách jógy s Káťou,
budeme slavit narozeniny,
při nepřízni počasí si za pomoci Magic boxu budeme hrát a zároveň se
přiučíme novým věcem.
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