Program třídy Sluníčka v závěru školního roku
období 22.5. - 30.6.2017
Témata: 1. Cesta strojem času aneb Staré pověsti české (starší děti)
Malá Sluníčka na cestě kolem světa ( mladší děti )
2. Cesta do pravěku
V posledním časovém období školního roku 2016/2017 se sluníčkovské děti budou
zabývat aktivitami přibližujícími svět kultury, historie a díky zeměpisnému toulání
nahlédnou do života všech lidí naší planety Země.
Akce tohoto období:
24.5.2017 odpolední vystoupení sboru Pampelišky v KVDC Zábřeh, 1.6.2017 Den
dětí v naši MŠ, 22.6.2017 rozloučení se „školáky“, kromě toho samozřejmě děti
čekají výlety- starší Sluníčka jedou do Olomouce na Pevnost poznání, mladší děti
navštíví olomouckou ZOO.
Na začátku června se v Hraběšicích uskuteční letní ozdravný pobyt s názvem
„O mlsném jelenovi“.
Třídy Koťátek a Berušek si pro nás připravily dramatizaci letní pohádky, už se na ni
moc těšíme......
Pokud počasí dovolí, budeme hojně využívat bazén na zahradě mateřské školy. A
těsně předtím, než nám na dveře zaklepou letní prázdniny, si dovolíme se souhlasem
Vás, maminko, tatínku, Sluníčka pozvat na sladké ledové pokušení :-)

Níže přikládáme některé písničky a básničky, které se děti naučí....
zdraví Míla a Martina

Indiáni
Indi, Indi, Indi, Indi, Indiáni jdou,
haló, heló a Indiáni jdou.
My se, my se, my se, my se,
nebojíme se,
haló, heló a nebojíme se.
Šel první, šel druhý, šel třetí Indián,
šel čtvrtý, šel pátý, šel šestý Indián,
šel sedmý, šel osmý, šel devátý Indián
a ten poslední byl desátý.
Říkanka pro berušku
Beruško,
půjč mi jednu tečku!
Třeba tu,
co máš na zadečku.
Musím ji napsat
za větou,
ať se mi slova
nepletou.

Huči Huči
Huči huči hučiči, pes má oči kočičí,
a kočička ta má psí a Filípek /doplňte jméno/ ten/ta má svý.

Vrátka
Kam se chodí vrátky?
To ví každý popleta:
tam a zase zpátky,
domů nebo do světa.

Na tom pražským mostě
1. Na tom pražským mostě, rozmarýnka roste,
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žádnej ji tam nezalejvá, ona sama roste,
D
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žádnej ji tam nezalejvá, ona sama roste.

2. Já tam tudy půjdu, zalejvat ji budu,
ona se mi zazelená, já ji trhat budu,
ona se mi zazelená, já ji trhat budu.

Ho ho Watanay (Indiánská ukolébavka)
Pavel Žalman Lohonka
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1. Spinkej, můj maličký, máš v očích hvězdičky,
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dám ti je do vlasů, tak usínej, tak usínej.
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R: Ho ho Watanay, ho ho Watanay,
C
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ho ho Watanay, kiokena, kiokena.
2. Sladkou vůni nese ti noční motýl z paseky,
vánek ho kolíbá, už nezpívá, už nezpívá.
R:
3. V lukách to zavoní, rád jezdíš na koni,
má barvu havraní, jak uhání, jak uhání.
R:
4. V dlaních motýl usíná, hvězdička už zhasíná,
vánek, co ji k tobě nes', až do léta ti odlétá.
R:
R:

Slunce za hory...
Slunce za hory zmizelo v dáli,
utichli ptáci, usíná háj.
Sedíme spolu, šero nás halí,
písničko zazni a hudbo hraj.
Vpravo a vlevo se kolíbáme,
Vpravo a vlevo se kolíbem.
Vpravo a vlevo se kolíbáme,
Vpravo a vlevo se kolíbem.
Slunce za hory zmizelo v dáli,
utichli ptáci, usíná háj.
Sedíme spolu, šero nás halí,
písničko zazni a hudbo hraj.
Dopředu nazad se kolíbáme,
dopředu nazad se kolíbem.
Dopředu nazad se kolíbáme,
dopředu nazad se kolíbem.
Slunce za hory zmizelo v dáli,
utichli ptáci, usíná háj.
Sedíme spolu, šero nás halí,
písničko zazni a hudbo hraj.
Nahoru dolů se kolíbáme,
nahoru dolů se kolíbem.
Nahoru dolů se kolíbáme,
nahoru dolů se kolíbem.
Slunce za hory zmizelo v dáli,
utichli ptáci, usíná háj.
Sedíme spolu, šero nás halí,
písničko zazni a hudbo hraj.
Kolem dokola se kolíbáme,
kolem dokola se kolíbem.
Kolem dokola se kolíbáme,
kolem dokola se kolíbem.

