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Co se u nás dělo v
červnu?



Návštěva hřiště a zmrzlina

Vydali jsme se
na Hrocha

řádit. Po cestě
jsme si koupili

tři druhy
zmrzliny a užili

si krásné
dopoledne. 



A jako bonus jsme dostali
bublifuk!



Tělocvična

Tentokrát jsme
zkoušli rovnováhu a
různé povrchy. Šlo

nám to velice
dobře, tak jsme si
potom zatancovali

a zahráli hry. 



V tělocvičně
děláme vše
za pomoci

tet a celou
dobu na nás

dohlížejí.



Jahodový den

V jesličkách jsme si udělali den
plný jahod. Namixovali jsme si
je a udělali si z nich shake!



A jahůdky jsme si i vytvořili. 



Narozeniny!
Narozeniny slavila naše Stelinka. Donesla výborný dort

a všichni jsme jí popřáli. 



Hmyzí 
domeček
Přišla za námi paní,
kterou tu máme

vždy
kvůli výchovného

programu.
Tentokrát

jsme probírali hmyzí
domeček a bylo

to úžasně zajímavé!



Den tatínků
Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství,
vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V mnoha
zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v
červnu, v některých státech se ale tradičně váže ke
svátku sv. Josefa či ještě k různým jiným datům.



Dopoledne u vody
Protože máme jesličky hned u vody, vydali jsme se na
koupání. Celou dobu nás za ruku držela jedna z tet.
Kolem nás plavaly rybičky, přišly nás pozdravit kačeny

a dokonce jsme viděli raka.



Výlet do obory!

Výlet jsme
začali u nás v

Jundrově.
Nastoupili jsme
na autobus a
celou cestu byli
hrozně hodní!





A potkali jsme tam daňka! Šli
jsme si ho pohladit a byl jak
plyšový. Kromě toho jsme
objevili v lese domečky a

všechny jsme stihli
prozkoumat. Celý den jsme

ale mysleli i na pitný režim a
dali si i něco na posilněnou. 



ŽÁBY!

Povídali jsme si o
rybnících a

žábách. Šli jsme
se podívat k řece,

zda nějaké
nenajdeme. Ale
našli jsme jen

šneka :) 



Když nám je vedro, chodíme na
zahradu. Dokonce některé dny
máme i celé programy venku a

nesmí chybět tvoření.



A TO JE VŠE!
Budeme se opět
těšit v dalším

čísle!


