Básničky
Zima

Chumelenice

Únor

Cupy, dupy, cupy, dupy,
zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice,
sáně, boby a čepice.
Vyběhneme rychle ven,
ve sněhu se zahřejem.

První vločka, druhá, třetí,
z nebe na zem právě letí.
Jedna vedle druhé sedá,
volné místo ještě hledá.
Na strom, střechu, silnici
udělají čepici.

Únor, to je měsíc ptáků,
chtějí něco do zobáku.
První, druhý, třetí,
ke krmítku letí.

Únor

Kašpárek
Červená čepička,
zacinká rolnička.
Než poví pohádku
pěkně se ukloní,
o králi na hrádku,
zvonečkem zazvoní.

Mimozemšťan
Druhý měsíc únor krátký,
pouští zimu svými vrátky.
Moje milá, už je čas,
jaro přijde mezi nás.
Na saních
Na kopci se třpytí sníh,
děti jezdí na saních.
Tváře mají červené,
nos i uši studené.
Nikomu to nevadí,
dál ve sněhu dovádí.
Sluníčko
Podívej se babičko
namaluji sluníčko.
Sluníčko má očka,
jak nějaká kočka.
Vesele se usmívá
a tiše si povídá:
"Svítím, svítím na domy,
posvítím i na stromy,
svítím také kotěti,
ale nejvíc pro děti."

Masopustní veselice
Masopustní veselice,
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici,
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj, medvěde,
karneval se povede.
Masopust
Trubka troubí, vytrubuje,
s bubínkem nám oznamuje,
masopust zas přišel k nám,
ten rej masek dobře znám.
Medvěd s dětmi radost mají,
Muzikanti k tanci hrají.
Srdce
Co to kreslím pastelkami?
Zatím je to tajné, mami!
Musím kreslit, stříhat, psát,
-přes rameno nekoukat!
Co to bude, až to bude?
Srdce, víš?
Dostanou ho mámy všude
a ty také, uvidíš!

Podívej se na oblohu,
možná támhle někde v rohu
stojí mimozemský kluk
a dělá na nás kuk!
Kouká na nás z velké dálky,
oči má jak dva korálky.
Na hlavě dvě anténky,
skrz ně chytá myšlenky

SLUNEČNÍČEK
měsíční zpravodaj

MŠ U Dvou sluníček

Haló pane Karnevale
Haló pane Karnevale,
račte dále, račte dále,
elce, pelce, do pekelce,
rolničky a kotrmelce.
Máme všechno na míru,
z krepového papíru.
Abraka dabraka, kouzelnice,
karkulka, šašek, tanečnice.
Všichni vás zvem, hej, hej, hej,
na maškarní rej!
Rukavice
Nasaďte si rukavice,
přijdou velké fujavice.
A na hlavy čepice,
ty nám přece sluší,
zahřejí nás velice,
nezmrznou nám uši.

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku:
www.msslunicka.cz

VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Únor 2019
www.msslunicka.cz

Poděkování:
Poděkování všem rodičům a přátel naší školičky za
ovoce, zeleninu, pomůcky pro výuku a jiných věcí
potřebných pro děti.
Kolektiv MŠ 😊
Za vše moc děkujeme.

Příchod králů
V pondělí 8.1.2019 si děti povídaly o zážitcích z Vánoc, co dostaly, z čeho měly radost. Také si děti
s využitím obrázkového materiálu zopakovaly tradici Vánoc a zrození Ježíška. Kdy se narodil, jak se
jmenovali jeho rodiče? A kdo všechno a jak se o jeho zrození dozvěděl? Každý, kdo se o tom
dozvěděl se přišel poklonit. O této novině se dozvěděli i „Tři králové“ z dalekých zemí, kteří se
přišli Ježíškovi poklonit 9.1.2019. Děti se od nich dozvěděli, odkud přišli a co donesli a proč?
Společně si zazpívali píseň: „My Tři králové“ a vyfotili se. Poté se všichni společně rozloučili,
zamávali si a děti si šly vykreslit omalovánku na základě vlastního prožitku.

Narozeniny slaví:
Saša, Emička, Maruška a Simonka – přejeme všechno nejlepší od srdíčka.
Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊

Jarmila Homolková

Akce v měsíci únoru 2019:

Zimní Radůstky Lidušky a Milana
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Informativní schůzka pro rodiče s paní učitelkou z 1. třídy
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„Valentýn“ – seznámení s tradicí
„Pohádkové radůstky“ – zábavné vystoupení
L. Lujkové a M. V. Hakla
„Masopust“ – seznámení s tradicí s paní knihovnicí
Zdeňkou Ivanovovou
„Masopustní karneval“ se smažením koblížků
„Zápis na nečisto“ – Oranžová sluníčka

V úterý 29. ledna k nám zavítala bývalá paní ředitelka Liduška s p. učitelem Haklem se svým
zábavným pořadem Radůstky. Jelikož leden je typicky zimní měsíc, dostaly tyhle Radůstky název
Zimní.
Představení začalo pohádkou o dětech, které se těšily na sníh. Svatý Martin na bílém koni sice sníh
přivezl, ale sluníčko ho zanedlouho rozpustilo. Nakonec se děti sněhu přeci jenom dočkaly a
postavily celou sněhuláčí rodinku. Pohádka byla doplněna o tématické písničky: „Martin na bílém
koni“, „Klouzanka´“ a „Sněhuláčí rodinka“, se kterými naše děti Lidušce a Milanovi pomáhaly.
Následovala zimní rozcvička, jazykolamy a hádanky. Nechyběla také pohybová hra, kde děti „vařily“
guláš. Rozvíjely fantazii při přidávání různých surovin do pohádkového guláše. Na závěr proběhla
„Sněhuláčí diskotéka“, kde si děti zatancovaly na písničky doplněné Milanovou hrou na elektrické
klávesy.
Děkujeme Lidušce i Milanovi za návštěvu a těšíme na další brzké shledání.

Pohádkový karneval
„Z pohádky do pohádky“ – tak zní téma, kterému se nyní věnujeme. Proto vznikl nápad,
uspořádat pro děti „Pohádkový karneval“, který se konal ve středu 16. ledna dopoledne.
Děti si přinesly masky a kostýmy nejrůznějších druhů. Z klasických pohádek se objevila
například Šípková Růženka, Červená Karkulka s vlkem, čarodějové a čarodějky, paní ředitelka
Jaruška v podobě královny a kouzelná babička v podání asistentky Pavly. Moderní pohádky
zastupovali Spidermani, Elzy, nebo Zvonilka. K pohádkám patří také zvířátka. Zavítala za námi
včelka s čmelákem, motýlci, ale také kačenka. Já jsem představovala berušku a p.uč. Lucka se
převlékla za myšku Minnie. Povoláni zastupoval hasič a závodník formule 1.
Proběhla promenáda v maskách a samozřejmě diskotéka. Školkou se nesly hity jako: „Pozor,
jsou k vám kuřátka“, „Beruško, půjč mi jednu tečku“, „Jede, jede mašinka“, nebo „Hajný je
lesa pán“. Na závěr si děti dočkaly jablíčkového šampáňa a sladkého i slaného pohoštění.
Barbora Venclová

Barbora Venclová
Zimní olympiáda
Když nám napadlo venku mnoho sněhu, bylo potřeba toho využít. Proto jsme uspořádali pro děti
zimní olympiádu, která se konala dne 30.1.2019. Před zimní olympiádou jsme si s dětmi povídali o
tom, které zimní sporty znají, a co je potřeba k těmto sportům za vybavení.
Když jsme si společně s dětmi zopakovali pravidla bezpečnosti, šli jsme za bytovky, kde se zimní
olympiáda uskutečnila. Děti čekaly celkem čtyři úkoly. První z nich byl sjezd na bobech a na sáních
z kopce dolů, druhý úkol byl běh mezi kužely, třetí úkol byl takový, že paní učitelky vozily děti na
bobech mezi kužely, a posledním úkolem bylo trefit míčem co nejvíce kuželek. Při těchto úkolech
děti rozvíjely hned několik oblastí – jemnou i hrubou motoriku, obratnost, pozornost, vnímavost,
trpělivost, spolupráci, soustředěnost…
Všechny děti se snažily plnit úkoly co nejlépe, a proto si každý zasloužil zlatou medaili (oplatek) a
diplom. Všichni jsme si užili spoustu legrace a jsme rádi, že nám počasí přálo.
Lucie Klapušová

