Besídka ke Dni matek
Tak jako každý rok i letos, mají maminky svátek. Je pravda, že slavit svátek maminek již
v dubnu je trochu netradiční. Ale u nás ve školce jsme maminky chtěli potěšit co možná nejdříve
a zároveň přivítat dlouho očekávané jaro. Po týdnech nacvičování a zkoušení jsme mohli 26. 4.
v Medvíďatech a 28. 4. v Tygřících, všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a další členy
rodiny pěkně přivítat a ukázat, co v nás je. Děti z třídy Medvíďat se předvedly netradičně,
nejprve si celou třídu hezky uklidily, pak se pozdravily s paní učitelkou svou „pozdravovou“
básničkou a poté přivítaly rodiče a všechny ostatní. Po přivítání následovalo vystoupení kroužku
Tančíme pro radost, kde vystupovaly děti z Medvíďat i z Tygříků. Jejich snaha byla patřičně
odměněna potleskem všech. Poté již následovalo vystoupení dětí ze třídy Medvíďat. Děti si pro
rodiče připravily písničky - o jaru, o třech čunících a také o čápovi, který jede v kočáře vstříc
jaru. Následovala krásná báseň s pohybem o jarní kytičce, taneček o včelce a motýlkovi.
Nakonec si pro maminky děti připravily malý dáreček a píseň Kytice, která besídku uzavírala.
Medvíďata byla odměněna vřelým a dlouhým potleskem.
Jen o dva dny později se konala besídka ve třídě Tygříků. Stejně jako předchozí besídka, tak
i tato začala nejprve vystoupením dětí z kroužku Tančíme pro radost. Poté nastoupily děti
z Tygříků. Děti si pro maminky a všechny ostatní návštěvníky přichystaly krásné básně o jarních
kytičkách, píseň Uvíjíme věneček a jarní básničku s pohybem o rostoucí kytičce. Pak se
předvedli nejprve kluci a poté dívky s básničkou určenou právě maminkám. Také Tygříci si pro
své maminky připravili malé překvapení, a to po poslední básničce maminkám s hrdostí odnesli.
Všechny děti si své vystoupení užily a vydaly ze sebe jen to nejlepší. Pro některé to bylo
vystoupení první, pro některé vystoupení ve školce poslední.
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