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Dětská skupina Včelička



Úvodní slovo

Nyní nám dovolte, prostřednictvím 
tohoto zpravodaje, malé ohlédnutí 

za uplynulým školním rokem, a 
doufáme, že Vám bude 

vzpomínkou na čas strávený u 
Včeliček. 

Letošní školní rok byl jiný, než ty 

předchozí. Některé týdny a měsíce 

jsme se nemohli vídat, situace 

nepřála ani hromadným akcím a 

besídkám, ale věříme, že i přesto, 

jsme si s dětmi tento školní rok užili, 

a že Vám, milí rodičové, vše 

vynahradila červnová zahradní 

besídka. ☺



První den u Včeliček



Rádi chodíme na zahrádku 

… 





… ale ještě raději na procházky







Zbožňujeme tvoření, i přesto, že to 

není vždy dle našich představ… 

máme fixy na obličeji, barvy na 

oblečení, slepené prstíky apod. ☺









PÍSNIČKY, KTERÉ JSME SE UČILI:

S našimi šikulkami šlo to učení samo a proto písniček  

v tomto školním roce bylo mnoho.

… můžete s námi počítat:  

1. Prší, prší

2. Kočka leze dírou

3. Skákal pes

4. Žežulička

5. Pec nám spadla

6. Mám tě rád

7. Okolo Hradce

8. Pásla ovečky

9. Poštovský panáček

10. Vraný koně

11. Bláznova ukolébavka

12. Měla babka 

13. Holka modrooká

14. Černé oči

15. Když jsem já sloužil

16. Běží liška k táboru

… na všechny už si ani nevzpomeneme … na jakou 

jsme asi zapomněly? ☺



BÁSNIČKY, KTERÉ JSME SE 

UČILI: (většina našich básniček je i 

ukazovacích)

✓ Všechny moje prsty

✓ Leze žába po žebříku

✓ Leze, leze mraveneček

✓ Kutálí se ze dvora 

✓ Dobrý den

✓ Okurčička

✓ Leze žába do bezu 

… TAKÉ JSME SE NAUČILI 

NOVÉ TANEČKY

✓ Žabák

✓ Hvězda

✓ Jaro, léto, podzim, zima

✓ Bububu

✓ Sněhuláci

✓ Pravu ruku vpred

✓ Kola autobusu 

✓ Kulička

✓ Popeláři

✓ Sloník Toník a další



Užili jsme si nádherné Vánoce





… úžasný Žabičkový den 



… návštěvu papouška Filipa 



Úspěšně spolupracujeme a jsme 

hrdými vlastníky ocenění 

Mezigeneračního setkávání, při 

němž se děti učí respektu ke starším 

generacím. 





V době pandemie je propojování 

generací těžké, ale snažily jsme se 

využít každou možnost k setkání 

… 



... tvoření – společné i na akce 

AC, posílání pusinek a úsměvů, 

tancování a zpívání „přes sklo“ 













Aktivně jsme se zúčastnili projektu 

Pohádkový rok, ve kterém byl 

každý měsíc věnován jiné pohádce. 

Společně s klienty AC jsme 

vymýšleli různé výrobky a aktivity k 

dané pohádce. 













… a mnoho dalších akcí, které 

jsme se s Vámi snažily průběžně 

sdílet prostřednictvím našeho Fb.

Věříme, že ty nejkrásnější 

vzpomínky tvoří okamžiky a 

chvíle plné radosti a smíchu, 

kterých jsme si užili spoustu. 



Jsme rády, za každý den prožitý s 

vámi, naše VČELIČKY.

Tety

Mirka a Kačka


