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pozdrav od sovy rysovi :)
Ahoj ryse, ahoj děti ze školky KITA.
Posíláme vám spoustu pozdravů a přání... od našich dětí i všech učitelek.
Tak velmi dlouhou dobu jsme se už neviděli.
Naposledy jste u nás byli na návštěvě, když končila zima a přicházelo jaro... pamatujete si?
Počasí bylo trochu popletené a mrazíci a zimní vítr nechtěli odejít. Ale brzy se vše probudilo
do jara...všude v lese a okolo nás zazářilo barvami, začala kvést různá kvítka... zvířátka
vylezla ze svých zimních domečků a nor... později stromům narostly lístky a venku začalo
pořádné teplo :) No a ani jsme se nenadáli a bude tu léto... to to rychle utíká.
Také jste byli jako my dlouhou dobu doma a nemohli chodit do školky?
Děti se do naší školky Klíček vrátily teprve před pár dny... jak určitě víte, museli jsme být
všichni kvůli té nové nemoci nějakou dobu doma s maminkou a tatinkem. Teď už je ale
školka opět otevřená... a já jsem tu na naše děti trpělivě čekala (sova).
Co ty ryse? Už se ti do školky taky děti vrátily?
Znovu je tu veselo, děti si spolu hrají a pobíhají tu, smějí se a je tu živo jako dřív... moc nás
ale mrzí, že nemůžeme přijet k vám do školky na návštěvu ani vás přivítat tu u nás. Proto
vám do školky do Německa posíláme alespoň tento pozdrav a malé povídání, jak bychom
si společný den spolu užili.
Budeme mít ve školce brzy dětský den, letos jako indiáni... moc se na něj, ryse a děti,
těšíme. Víte, že indiáni dříve nežili ve městech jako teď my, ale v přírodě jako já sova a
rys? Budeme si na ně na naší zahradě hrát.
Převlíkneme se do kostýmů, vyrobíme si čelenky, na zahradě si postavíme totem a malé
týpí a celé dopoledne si budeme spolu hrát a soutěžit. Kdybyste tu byli s námi... udělali
bychom si takový indiánský den společně.
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Nejdříve bychom si spolu povídali a zazpívali u totemu, to je takový velký sloup, celý
vyřezaný ze dřeva a pomalovaný barvami... posíláme vám fotku, jak indiánský totem
vypadá. S dětmi jsme ve školce jeden podobný vyrobili. Pamatujete si na naši písničku?
Danke... tu všichni už dobře známe.

Potom by nás čekala dobrá svačinka... ovoce, které máte tak rádi:)
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Určitě bychom si spolu s rysem a dětmi něco pěkného v našich dílničkách vyrobili... co
jiného než indiánskou čelenku a ozdobu, abychom si něco odvezli na památku. Stačí jen
barevný kartón - pastelky - nůžky - tavná pistole a peří. Jak může vypadat, vidíme na
obrázku.

Kdo je velký parádník, ten by si mohl vyrobit ještě malou ozdobu na krk. Na dřevěné nebo
papírové kolečko uděláme razítkem obrázek a ozdobíme ho korálky a peříčky.
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Kdo by chtěl, mohl by si pohrát s malou stavebnicí - indiánská vesnice. My už jsme ji s
dětmi ve školce vyzkoušeli.

A protože je teď venku tak pěkně a svítí sluníčko, pořádně bychom se proběhli po zahradě
a pohráli si spolu venku.
Byl by to určitě moc hezký den... a my se tu už všichni moc těšíme, až budete moci
zase přijet. Posíláme moc moc moc pozdravů a brzy vám pošleme také nějaké fotky
z našeho dětského indiánského dne.
Vaše kamarádka sova

a děti ze školky Klíček :)
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