Vážení rodiče,
ráda bych Vás informovala o nabídce naší školy pro všechny předškoláky a jejich rodiče. Jedná se o účast
na EDUKAČNÍ SKUPINCE PRO PŘEDŠKOLÁKY.
Schůzky se budou konat každé pondělí od 14. 5. 2018 do 18. 6. 2018. Jedná se tedy o šest společných
setkání. Děti z nedvědické MŠ vyzvednu po obědě v mateřské škole, ostatní přivezou své děti do ZŠ kolem
12.30. Každé setkání bude trvat 45 minut. Po jeho skončení děti opět odvedu do MŠ.
Cílem edukace je komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou budu podněcovat
schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro budoucí čtení, psaní, počítání.
Na programu bude vzájemné seznámení se s ostatními předškoláky, se školou (kam budou docházet
v příštím školním roce), s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, které budou potkávat.
Budu pracovat s obrazovými materiály, které jsou zaměřené na rozvoj jednotlivých schopností a
dovedností.
Zaměřím se na tyto oblasti:








jemná motorika,
zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť,
prostorová orientace, orientace v čase,
základní matematické představy,
řeč, myšlení,
hrubá motorika,
sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť.

Jedna aktivita může mít přesah do více oblastí (rozvíjí více schopností zároveň).
Dále si bude dítě osvojovat pracovní návyky, ke kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, smysl pro
povinnost, uvědomování si toho, že úkol je třeba dokončit, bude si procvičovat i sociální dovednosti,
respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, dodržovat určitá pravidla činností a
sociálního chování.
Program bude bezpochyby přínosný pro každé dítě, které se bezprostředně připravuje na zahájení školní
docházky.
Všechna setkání jsou zdarma. Každé dítě bude mít svoje portfolio, kde si bude zakládat pracovní listy a
také úkoly na domácí procvičování. Portfolio bude uloženo v MŠ a rodiče se budou moci podívat, co jsme
na našich setkáních tvořili. Bude mi pomáhat asistentka pedagoga Markéta Pučálková.
Věřím, že se nám podaří zajistit, aby byly děti v základní škole úspěšné a spokojené.
Vaše případné dotazy zodpovím na mailu: vejrostovaleona@seznam.cz.
Mgr. Bc. Leona Vejrostová

