INFORMACE, PŘIHLÁŠKA 2021

EDUKATIVNĚ
STIMULAČNÍ LEKCE
PRO PŘEDŠKOLÁKY
MŠ TUČAPY
POZVÁNKA
V naší ZŠ se stalo již tradicí pořádání edukativně
stimulačních lekcí pro budoucí prvňáčky naší ZŠ. I v letošním
školním roce chceme Vašim dětem poskytnout kvalitní
přípravu na vstup do 1. třídy v ZŠ Tučapy. Celkem deseti
lekcemi bude děti provázet sovička Rozárka a jiná lesní
zvířátka. Lekce probíhají od podzimu do jara a jsou
zakončeny před zápisem do 1. třídy v ZŠ Tučapy.

19.10.2021 v 15 hodin v MŠ Tučapy
Nulté setkání pouze pro rodiče předškoláků - informace o edukativněstimulačních lekcích pro předškoláky. Budou k nahlédnutí materiály, z
kterých je čerpána náplň lekcí. Budete mít možnost konzultace s
pedagogem, který lekce povede.
V LEKCÍ CH SE DĚTI BUDOU ZDOKONALOVAT V NÍ ŽE UVEDENÝCH
OBLASTECH:
Jemná motorika, grafomotorika
Zrakové vnímání (zrak. diferenciace, analýza, syntéza, paměť)
Prostorová orientace, orientace v čase
Základní matematické představy
Řeč, myšlení
Sluchové vnímání (sluch. diferenciace, analýza, syntéza, paměť)

RODI Č BĚHEM LEKCÍ ZÍ SKÁ:
odbornou diagnostiku předčtenářské, předmatematické a předinformační
gramotnosti
možnost podílet se na průběhu lekcí
diagnostiku grafomotoriky
základní informace, doporučení, návody, jak pracovat s budoucím
školákem
náměty a inspiraci pro přípravu dítěte ke školní docházce
praktické rady od zkušených pedagogů
přehled o chodu a vybavení školy

ORGANI ZACE LEKCÍ :
celkem 10 lekcí po 45 minutách
1. lekce začíná ve čtvrtek 09.11.2021 v 15.30 hod. v budově školy (třída MŠ Sovičky)
s sebou pouze přezůvky (pomůcky pro děti budou zajištěny)
přítomnost rodiče, zákonného zástupce či jiného dospělého člena rodiny je
nezbytná!

TERMÍNY LEKCÍ:

9.11., 23.11., 7.12., 20.12.2021
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3.2022
Příspěvek na materiál činí 750 Kč. (odborné publikace
z PPP Brno, šanon na prac. listy, psací potřeby..)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení rodiče,
pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, přihlášku o účasti Vašeho dítěte
do 30.10.2021, abychom mohli včas zajistit veškeré potřebné pomůcky.
K přihlášení využijte email: skolka@zsmstucapy.cz (uveďte jméno dítěte, bydliště,
kontakt na zák. zástupce).
Případné dotazy Vám rádi sdělíme telefonicky na tel. čísle: 739 693 433
(p.uč. D. Medunová).

