PLÁN NA PROSINEC – DS OMG BABYGURU
V měsíci prosinci nás čeká několik akcí – naše Mikulášská, která se bude konat 5. 12. od 16 hod, její součástí
bude krátká vánoční besídka dětí, poté přijde Mikuláš a rozdá dětem nadílku za to, jak byly celý rok hodné a učily
se novým věcem. Cena bio balíčku je 50 Kč na dítě (balíček obsahuje zdravou formu vánočních postaviček
http://www.bezcukrovinky.cz/.
13. 12. nás čeká oblíbené keramické tvoření s vánoční tematikou.
Další z akcí je 18. 12 od 10 hod divadlélko s názvem Vánoční představení v Kunraticích. Dětem se divadélka
vždy moc líbí a my věříme, že i nyní budou nadšené. Cena divadla včetně dopravy minibusem je 250 Kč.
Opět navštívíme i solnou jeskyni, tentokrát v termínech 6. 12. a 20. 12.
Vánocemi bude protkaná veškerá tvorba v prosinci, jednom z nejhezčích měsíců v roce. Budeme si od začátku
měsíce povídat o Vánocích, například o tom, co je advent, barborky, kdo je Mikuláš a s kým se objevuje,
přiblížíme si vánoční svátky a tradice. Budeme chodit každý den ven a všímat si, jak na nás Vánoce působí, jak
je naše okolí vánočně ozdobené a jaké máme změny počasí. S blížícími se svátky budeme při procházkách
pozorovat, jak se prodávají kapři a nebo kolik ozdobených stromečků venku uvidíme. Popovídáme si o tom, jak
svátky doma slavíme, vyrobíme hezká přáníčka a vyzdobíme si i naši školičku. Budeme zpívat koledy a písničky,
naučíme se vánoční básničku.
Do školky jsme si pořídili nový adventní domeček a v našem ranním kroužku si každý den otevřeme jedno
okénko s překvapením, které se bude týkat Vánoc a adventu.
Naučíme se nejdříve básničku Mik, miku, mikuláš a poté i básničku Sněhulák, kterého si spolu také vyrobíme.
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,
přišel s čertem na koláč.
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje,
čertík za ním poskakuje,
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.

Rok 2017 nám v BabyGuru končí ve středu 20. 12. a těšíme se na Vás zase ve
středu 3. 1. 2018.

