
   V naší mateřské škole se snažíme zachovat pozitivní náladu, zútulňujeme její

prostředí a těšíme se, až se všichni znovu potkáme na našem ostrově pohody.

Zdravíme vás kamarádi

z naší malé školky,

bacily tam vendu řádí,

co dělat kluci, holky?

Vydržme to ještě chvíli

až bude všude čisto,

paprsky už s jarem sílí

a máte v nich své místo.

Doškáme se, ten pocit je velký,

vaše paní učitelky.

   Milí rodiče, všichni si zasloužíte naše velké poděkování. Chceme vám předat

informace o  tom,  co  můžete  se  svými  dětmi  podniknout,  jak  se  mohou děti

zabavit. Ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i

něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit

se  ke  kořenům,  k  podstatě  rodiny a  jejího  významu pro  rozvoj  dítěte.  Máte

možnost  trávit  s  dětmi  více  času,  povídat  si,  sdílet,  pozorovat  drobné

každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a

radovat se z nich.

   Máte-li doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně

učit,  není  prospěšné  je  zatěžovat  „školskými  úkoly“.  Dětem  i  sobě  můžete

prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);

 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o

květiny, o zvířata…);

 dbejte na pravidelný režim;



 podporujte  rodinné  rituály  spojené  s  denními  činnostmi  i  významnými

událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);

 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);

 s  dětmi  čtěte  každý  den,  o  přečteném  si  povídejte,  pokládejte  dětem  k

přečtenému otázky;

 společně zpívejte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;

 využijte  získaný čas pro  činnosti  s  dětmi,  které  jindy odkládáte,  nestíháte

(logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);

 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co

se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené

informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou.

Moc Vás prosíme:

DĚTI  -  kreslete,  malujte –  vyzdobíme  si  společně  naši  mateřskou  školku.

Každý  z vás  namalujte  libovolný  obrázek  na  téma: NAŠE  RODINA  –  NA

FORMÁT A3. Těšíme se, že po návratu si obrázky společně prohlédneme a

vystavíme je na nástěnky.

 

   Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k

tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně

zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

 

Myslíme na Vás a díky za spolupráci Vám všem.

 

Pavla Přerostová, Jana Krbcová, Miroslava Hrdličková, Jarmila Soumarová

Pokud budou děti ze školandy mít chuť si s vámi nějakou vyzkoušet, nabízíme zde čtyči

náměty i s popisem, jak postupovat. 

Zdroje a materiály
Weby nejen pro rodiče o předškolním vzdělávání:

• www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

• www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

http://www.predskolaci.cz/
http://www.hrajeme-si.cz/
http://www.detsky-web.cz/


• www.tvorivedeti.cz

• www.sikovny-cvrcek.cz

• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 
Minimetodiky pro rozvoj předčtenářské, předmatematické a přírodovědné gramotnosti (PV):

 
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9641

 

Zápis do základní školy bude probíhat pouze formáln . Vě  souvislosti se zápisem

Vás bude informovat - kontaktovat editel školy.ř

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9641
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
http://www.sikovny-cvrcek.cz/
http://www.tvorivedeti.cz/

