PLÁN NA DUBEN

DUBEN je tady a jaro už je tu. Keramika nás čeká jen jednou a to v pátek 26. 4. Solná jeskyně bude
opět pravidelně každý týden - v pátek 5.4.,ve středa 10.4., v úterý 16.4., ve čtvrtek 25.4. a v
pondělí 29.4. 
Dejte prosím dětem druhé ponožky.
za chvíli jsou tady Velikonoce a tak pro děti máme připraven program 
Tradiční velikonoce v dětské skupině U Motýlků v Kunraticích v
úterý 2. 4. dopoledne. Odjezd v 9:15 a cena programu včetně dopravy
mikrobusem bude 280,- Kč.

Duben je u nás v DS měsícem jara. Zaměříme se na jarní
tradice, vyzkoušíme si sami klíčení i sázení semínek a
zasadíme si i velikonoční osení. Naučíme se, jak se jmenují
mláďata zvířátek, která už známe. Vyrobíme si velikonoční
dekorace. V rámci našeho projektu Roční období si
budeme demonstrovat na našem velkém stromě změny v
přírodě na jaře, květy, listy. Jarní témata nás budou provázet
všude - ve výtvarných, hudebních i tělovýchovných činnostech. V projektu „Poznej své smysly“ se
budeme stále ještě věnovat zraku - poznávání barev, kterých je na jaře všude kolem plno. Ranní
kroužek pořád využíváme k posílení našich řečových kompetencí - povídání o jaru, o tradicích, o
mláďatech v přírodě, trénování básniček i říkadel s pohybem. A oblíbené dramatizace pohádek
nesmějí chybět!
Duben je také ale měsíc bezpečnosti a na tu se s dětmi zaměříme - řekneme si
co je semafor, kdy stát a kdy jít a ukážeme si i dopravní značky. Naučíme se i
krátká říkadla k dopravním značkám a bezpečnost v dopravě budeme každý
den trénovat i v praxi venku při vycházkách.

Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi budou v BabyGuru úterý
16. 4. od 15:30, vyrobíme si velikonoční proutěné věnce. 
Cena
tvoření - 150,- Kč.

A protože se nám loni moc líbilo pálení
čarodějnice, i letos uspořádáme pro rodiče a děti v pondělí 29. 4. od 16:00 na
zahradě BabyGuru odpoledne s opékáním buřtů a symbolickým spálením
čarodějnice.
Naše dětská skupina bude od 18. 4. do 23. 4. uzavřena (agenturní volno a velikonoce) a v této
době se také u nás bude malovat, abychom to měli v BabyGuru ještě krásnější:-) Přejeme Vám
krásné jaro i Velikonoce!

