Milé děti,
znovu vás zdravíme po týdnu ze školky. Je to tu bez vás prázdné a smutné. Už se všichni
těšíme, až se společně setkáme. Je měsíc duben a my bychom se ve školce společně
věnovali zápisu do první třídy, do které většina z vás po letních prázdninách půjde. Letos
k zápisu nepůjdete, ale i přesto si můžete doma s maminkou nebo tatínkem protrénovat
věci, na které by se vás určitě paní učitelky ve škole ptaly nebo byste takové úkoly plnily.
Tak jdeme na věc…
1. Znáš svoje jméno a celou adresu? Dokážeš vyprávět, co je v okolí tvého bydliště?
2. Víš, jak se jmenují tvoji rodiče a sourozenci?
3. Vyjmenuj roční období a řekni, které nyní máme. Také zkus vyprávět celou větou,
co v které roční době můžeš dělat.
4. Zvládneš vyjmenovat měsíce v roce?
5. Trénuj, která ruka je pravá, která levá.
6. Vezmi si svoji oblíbenou hračku a židli a ukazuj, kde je nad, pod, vedle, za, před.
7. Dokážeš určit denní dobu – ráno, poledne, odpoledne, večer? Co v které denní
době zpravidla děláme?
8. Dokážeš nakreslit kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník? Nezapomeň je několikrát
pojmenovat. Rozhlédni se doma a ukaž věci, které mají tento tvar.
9. Dokážeš vyjmenovat smysly, jaké máme? Na konci najdeš dva pracovní listy.
10. Kdo z vás ještě neumí zavazovat tkaničky, tak trénujte
Nezapomeň na domácí práce, které dokážeš sám zvládnout. Určitě bude maminka ráda,
když jí tím pomůžeš – stlaní postele, prostření stolu před obědem, zalévání kytek nebo
vynášení odpadků,…
Důležitá věc, která je určitě potřeba. Venku je už hezky, proto můžeš trénovat svoji
obratnost. Zkus skákat přes švihadlo, zvládneš snožmo skok do dálky? Můžeš také
skákat do výšky třeba přes nějakou nižší překážku. V přírodě zkus slalom mezi stromy.
Také můžeš vyrazit ven na kole. Nakresli si panáka a skákej. Urči si vzdálenost a skákej
nejprve po jedné noze a potom po druhé.

Začalo nám jaro a začíná růst spousty jarních kytiček. Pečlivě si je prohlédni, popros
rodiče, aby ti řekli jejich název,a teď přichází tvůj úkol. Vyber si jakoukoliv jarní kytičku a
pečlivě ji nakresli. Nezapomeň přitom na správný úchop tužky. Vždy držíme tužku mezi
dvěma prsty (ukazováček a palec) a na třetím prstíku (prostředníčku) ta tužka leží. Pokud
nebudeš držet správně tužku, tvoje ruka se brzy unaví, bude tě bolet a tvé výkresy
nebudou tak hezké, jak to umíš, když tužku držíš správně.
Přejeme ti, aby se ti všechno hezky podařilo splnit. Věci, které si ještě tolik nepamatuješ,
nebo ti ještě nejdou, ať se ti podaří je naučit. Budeme moc rádi, když nám pošleš
jakoukoliv tvoji fotku (Sluníčka a Motýlci na popkovice@msduha.eu, Sovičky na
civice@msduha.eu ) - jak jezdíš na kole, skáčeš přes švihadlo, běháš po lese, prostíráš
stůl,...

Všichni tě moc zdravíme a těšíme se na setkání ve školce.

PROTRÉNUJ SVÉ SMYSLY – OBRÁZKY MŮŽEŠ NAKRESLIT NA ČISTÝ PAPÍR.
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