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Pre rodičov, deti a všetkých, čo sa zaujímajú o naše zariadenie

Plávala rybka....
Keď sa povie voda a deti, tak z toho musí vyjsť
určite len kopec zábavy a smiechu. Možnosť sa
o tom presvedčiť mala pani učiteľka Katka, ktorá
s našimi deťmi strávila jeden marcový týždeň na
plaveckom výcviku. Šikovné „rybky“

mali na

starosti príjemní ujovia, ktorí sa im venovali
a naučili ich ako sa vody nebáť, udržať nad
hladinou a byť možno budúcimi veľkými plaveckými
hviezdami. Preto Vám prinášame aj pár záberov z ich snaženia.

Veľmi Ťa ľúbim mama....
Aj tieto slová sa niesli našou materskou školou dňa
12.5. 2014. V tento výnimočný deň sme sa všetci
odeli do červenej farby, čím sme chceli túto chvíľu
ešte zdôrazniť. Toto poobedie bolo venované Vám
mamám, mamkám, maminkám, mamičkám. Detičky
spolu

s pani

učiteľkami

si

pre

Vás

pripravili

zaujímavý program, kde aj prostredníctvom neho
chceli

vyjadriť

to,

čo

ku

Vám

cítia.

Poďakovať

sa

za

Vašu

starostlivosť, obetavosť a lásku. Pevne veríme, že Vaše ratolesti na Vás
nezabúdajú počas celého roka a robia Vám minimálne takú radosť ako v tento
deň. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Domov sociálnych služieb Slniečko a Detské centrum Miláčik
Pri príležitosti sviatku našich mamičiek sa detičky naučili básničku, ktorou
potešili ich láskavé srdiečka.

Pre mamičku
Mám ja mamu mamičku
doma varí kávičku,
izbu riadi, perie šaty,

ja mám mamu poklad zlatý.
Ako poďakovanie mamičkám za ich lásku, starostlivosť a nežný úsmev sme

im

spoločne pripravili pozdrav v tvare srdiečka, ktorý sme vyšili, vyfarbili a

dozdobili podľa fantázie detí.

Medzinárodný deň detí
Aj tento rok sme pre naše deti v Miláčiku, v
Slniečku a Očku pripravili pestrý program pri
príležitosti Dňa detí. Tento deň je medzinárodný
sviatok, ktorý je dobrou príležitosťou
pripomenúť si hry, na ktoré často zabúdame.
Deťom sme pripravili rôzne športové disciplíny,
ktoré hravo zdolali. Za svoju odvahu a šikovnosť
vo všetkých disciplínach boli odmenení sladkou medailou, diplomom a malou
pozornosťou.

Divadlovali sme
Ako už býva dobrým zvykom , tak aj tento polrok
sme navštívili Bábkové divadlo na Rázcestí. Vybrali
sme sa za rozprávkou o Červenej Čiapočke, kde nás
už netrpezlivo čakali herci a najdôležitejšia postava,
Červená Čiapočka. Tento príbeh nezačínal a až tak
úplne neprebiehal ako klasická rozprávka, na čo deti
hneď reagovali a netrpezlivo čakali, kedy vyjde na
javisko hlavná hrdinka. Počas celého vystúpenia boli
deti

veselo

naladené,

spolupracovali,

neustále

komunikovali s postavami. Na konci predstavenia dostali od hercov omaľovánku
a ako malý darček vrecúško s jahodovým čajom, o ktorom sa v rozprávke veľa
hovorilo. A nakoniec sme si spravili spoločnú fotku pred divadlom, aby sme
nezabudli na príjemné chvíle tam strávené.

V zdravom tele, zdravý duch alebo ako deti športovali na olympiáde
Ako jedna z očakávaných akcií júnového dňa
sa aj pre našich štyroch predškolákov stal
skutočnosťou.

Zúčastnili

sa

Olympiády

materských škôl a materských centier na
štadióne Štiavničky v Banskej Bystrici, aby
preukázali svojho športového a bojovného
ducha. Menovite to boli deti Linduška Sýkorová, Lilianka Švecová, Brunko Bezák,
Aleško Kolenička . Počas celého dopoludnia museli zvládnuť disciplíny ako beh,
hod, skok do diaľky. Medzi jednotlivými disciplínami boli pripravené aj nesúťažné
disciplíny, pri ktorých sa deti uvoľnili a pripravili na plnenie ďalších. Hoci sme sa
neumiestnili na žiadnom z troch medailových miest, aj napriek tomu našim malým
športovcom ďakujeme za krásne výkony a ich húževnatosť. Všetky zúčastnené
deti dostali pamätné listy a medaily.

Ahoj škôlka, škola volá...
Je tu ten čas, kedy bránu našej materskej školy
znovu

opustia

ďalší

predškoláci,

aby

mohli

v

septembri zobrať svoju školskú tašku a posadiť sa
do lavíc už ako veľkí žiaci. Tento rok je to 14 detí
a my im ďakujeme, že sme s nimi mohli stráviť čas
a želáme im, aby bola škola pre nich hrou a boli stále
takí veselí, šťastní ako doteraz.
Ich rozlúčka so škôlkou a kamarátmi sa uskutoční dňa 23.06.2014 o 9:30 hod
v triede Veselých Mackov.

Lucka
Radka

Linduška

Julka

Veronika
„ Dovidenia škôlka, dovidenia milá škola,
príroda nás k sebe volá.
Už nás čaká les i lúka, osvieženie potok núka.
Už si slnko lúče chystá, už nás láka voda čistá.
Na prázdniny utekajme, s úsmevom ich privítajme.

Lili

Saška

Prázdniny, prázdniny, budú celé hodiny.“

Aleško

Leo
Nicolka

Brunko
Tomáško

Tadík

Filipko

Aké perličky, majú naše detičky..:)
Čakanie na obed
EM: „Čo tá kuhárka spí?“
Nie je človek ako človek
LŠ: „Ona je taká kosťová, že má všade kosti“
Keď sa spí a nečíta
P. uč: „Odložíme knižky do poličky, už sa ide spinkať“
EK: „ Pani učiteľka, s tebou je to hrúza“
NS: „ Áno, naštvalo ma to“
Po napomenutí pani učiteľkou
EK: „ Pani učiteľka, ty tu stále existuješ“
Iná je raz iná
NG: „ Pani učiteľka, ty si nejaká iná“
P.uč: „To je pravda. Čo mám na tvári nové?“
NG: „Zuby?“ (mali to byť okuliare )
Princezná na hrášku
RP: „ Prehltla som hrášok. Som sa o seba bála, šak som mohla zomreť“
Papáme, papáme
RP: „Tak som sa dodžgala“
Samostatnosť musí byť
EM: „ Nechaj ho, on si vyberie. Čo si myslíš, že ma drevavé ruky?
Zúbky, zúbky
Postava z DVD: „ Ako dlho si treba umývať zúbky?“
EM: „ 3 hodiny“ (správna odpoveď mala byť 3 minúty)

Keby bolo keby
DM: „ Pani učiteľka, keby ste boli taká ako ja, tak by som sa do Vás zaľúbil“
Deti, deti
EM: „ My sme niekedy ako decká“
Úsmev, nie je žiadna finta...
EM: „ Nemôžem sa usmiať, mám zapchatý nos“
Problémy s kôrkou
JM: „ Pani učiteľka, ja nemôžem jesť kôrku, lebo mi vypadol zub a ten nový, čo
mi rastie nie je ešte zaregistrovaný na kôrku.

Leto klope na dvere, tak preto sme si pre Vás prichystali jednu júnovú básničku a letný
obrázok..
Týmto príspevkom sa s Vami lúčime. Želáme krásne leto plné oddychu a pohody.

Jún
Jún je mesiac čerešničiek,
natrhám ich za košíček.
A ešte mi čerešničky,
hahradia aj náušničky.
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