Základní škola a Mateřská škola Tučapy,
okres Vyškov, příspěvková organizace

zve předškoláky a jejich rodiče
na přípravné lekce s Rozárkou pro budoucí prvňáčky
Tyto lekce mají u nás na škole již tradici a jsou vynikajícím a osvědčeným
prostředkem, jak seznámit děti se školou hravou, a pro ně příjemnou a přijatelnou
formou. I v letošním roce bude děti v průběhu pěti lekcí provázet moudrá sova
Rozárka, která jim bude pomáhat plnit úkoly při zápisu do 1. třídy, který proběhne
4. dubna 2019.

Děti si zdokonalí:
• jemnou motoriku, grafomotoriku
• řeč a myšlení
• sluchové a zrakové vnímání
• prostorovou představivost
• pravolevou orientaci
• početní představy
• znalosti anglického jazyka
Rodič získá:
• odbornou diagnostiku předčtenářské, předmatematické a předinformační
gramotnosti
• diagnostiku grafomotoriky
• základní informace, 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

Organizace:
• celkem 5 lekcí po 45 minutách
• 1. lekce začíná ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 16.00 hod. v budově ZŠ Tučapy, v I.
třídě
• s sebou pouze přezůvky, pomůcky pro děti budou zajištěny
• přítomnost rodiče nezbytná (posílí jistotu dítěte)
Rozpis lekcí:
Únor: 21. 2. 2019, 28. 2. 2019
Březen: 7. 3. 2019, 14. 3. 2019, 21. 3. 2019
Den otevřených dveří se bude konat 28. 3. 2019
Vážení rodiče, pošlete prosím zpět návratku o účasti Vašeho dítěte a přihlášku na
tyto lekce co nejdříve, abychom mohly včas zajistit veškeré potřebné pomůcky
(nejpozději do 8. 2. 2019),
nebo nahlaste telefonicky na čísle: 776 386 638,
nebo na e-mail: skola@zsmstucapy.cz.
Přejeme Vašim dětem, aby jim tyto lekce umožnily lépe zvládat školní požadavky,
aby se do školy těšily a aby jim škola byla zdrojem radosti a poznání.
Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší pedagogové 1. stupně ZŠ Tučapy.

----------------------------------------------návratka-----------------------------------------------

Přihlašuji své dítě k účasti na předškolních lekcích
v ZŠ Tučapy ve školním roce 2018/2019

(Děti si za domácí úkol vybarví sovu Rozárku a pozvánku přinesou s sebou.)
Jméno a příjmení dítěte: …………………………….…………. MŠ: ………..……………..……
Datum: ……………………. Podpis zákonného zástupce: ……………………………..………

