Modrý den u „Sluníček“
V letošním roce jsme poprvé uskutečnili „Modrý den“. Ráno děti přicházely v modrém
oblečení a hned začaly pracovat s modrou barvou.
Řízené aktivity začaly vytvořením vodníka Upolína, který sedí u svého rybníčku a smutně do
něj kouká. Je tam sám a moc rád by tam měl vodní víly a vodní pomocníky. Nejprve mu děti
daly své kamarády, které si na ten den přinesly a potom si kolem rybníka zazpívaly píseň
Holka modrooká a hned bylo všem veseleji. Rybníček byl plný barevných pentlí. Dívky měly
za úkol vysbírat jen modré pentle a dát je chlapcům a kluci sbírali pentličky barevné a
vytvořili z nich vílám sukýnky. Každý chlapec si tak svoji vodní vílu krásně nastrojil – vytvořil
sukýnku z pentliček.

V rybníčce se začaly mrskat rybičky a najednou se tam objevily i bubliny (modré míčky). Děti
společně zvedly ze země velkou modrou plachtu a s „bublinkami“ (míčky) si pohrávali –
nadhazovali je, kutálely, posílaly…pomaličku se nám rozkutálely po třídě a v rybníčku zůstaly
jen rybičky. Každý si tedy jednu rybičku vylovil a šel ji přilepit do svého rybníčku, který si
připravily ráno.
Vodníkovi se u rybníčku začalo líbit a připravil dětem malinké rybníčky (kruhy) a společně si
s dětmi zatančil. K tanci hrála hudba a jakmile přestala hrát, museli všichni naskákat do
rybníčku, vždy jeden rybníček ale zmizel….Tak se tančilo do té doby, než zůstala jedna víla
s vodním pomocníkem. V závěru vodník dětem poděkoval a jako odměnu dal každému
sladkou modrou rybičku, kterou si museli vylovit z připravené sklenice.

Ještě druhý den jsme v modrém dni pokračovali – děti si nafoukli balonek a společně si opět
zatančili a snažili se kamarádovi balonek, který měli přivázavý u nohy prasknout.Těličko jsme
si protáhli cvičením s modrou pentličkou, kteru jsme různě natahovali, předávali z ruky do
ruky, před i za tělem , podlézali, ….
Společně jsme si modrý den užili, všichni jsme byli rádi, že vodníček už není u rybníčku sám,
ale má tom vodní pomocníky a veselé vodní víly. Rodičům děkujeme za spolupráci,

