Jak Sluníčko našlo sluníčkové kamarády
Ludmila Lujková dětem z MŠ U dvou sluníček Brněnec
Dobrý den děti, prázdniny utekly jako voda, a jsem tady já, vaše
vyprávěnka Lidulinka, s novou sluníčkovou pohádkou.
Bylo jednou jedno nebíčko a na nebíčku Sluníčko. Sluníčko se na mráčku
houpalo a dolů na zem koukalo. Jednou připlulo na mráčku k barevnému
domečku. Slyšelo jak z jeho oken zní veselá písnička o sluníčku - "Vozilo se
na jaře, tralalala, Slunce v zlatém kočáře, tralalala..."
"Jéje", řeklo Sluníčko, "to je príma písnička, ta je o mně! Taky bych chtělo
kamarády, kteří mě mají rádi." Tak se Sluníčko smutně koukalo na cestičku,
která vedla k barevnému domečku. Ten barevný domeček byla brněnecká
školička U dvou sluníček. Chodila do ní spousta veselých dětiček.
Jednou takhle šel do školky po cestičce Matýsek, a tu ho napadlo podívat se
nahoru na modrou oblohu. U viděl tam na mráčku smutné Sluníčko. Hned
jak přišel do školky, všem řekl, jak bylo Sluníčko moc a moc smutné. Každý
ze školičky chtěl rozveselit Sluníčko, ale nevěděli jak.
Pan učitel dostal výborný nápad, který pověděl dětem a paním učitelkám.
Já vám to také pošeptám: aby si děti vzaly veselou pastelku a namalovaly
Sluníčku sluníčkového kamaráda, kterého dají na travičku před školičku.
Všichni měli velikánskou radost z toho príma nápadu a děti začaly kreslit.
Při kreslení sluníčkového kamaráda si zpívaly písničky Naše naše školička,
Travička zelená a Hřej Sluníčko hřej. Jak bylo dílo hotovo, hned se přezuly a
šupity dupity před školku dát svá sluníčka.
A co Sluníčko na nebi? Věřte mi, mělo sluníčkovou radost a začalo dětem
hřát a už vůbec nebylo smutné. Proč? Protože našlo sluníčkové a dětičkové
kamarády, co ho mají rády.
Pan učitel pro děti ještě nakreslil dvě sluníčka - jedno zelené a druhé
oranžové, aby věděly, do které třídy ve školce patří. Všichni společně udělali
vláček, který jel za Sluníčkem a do dáli se ozývala píseň "Jede jede
mašinka, kouří se jí z komínka, jede rovnou za nosem, veze klauny s
cirkusem..."
Všechno dobře dopadlo, to vás jistě napadlo. Byl tam sluníčkový kopec, na
něm sluníčkový zvonec, na ten zvonec Sluníčko zazvonilo - cililink, a
sluníčkové pohádky je konec.

