Milí rodiče předškoláků,
posílám krátké shrnutí 6. setkání a opět pár tipů na domácí procvičování.
Tentokrát jsme se věnovali rozvoji sociální oblasti.
Komunikace, pozornost, koncentrace a sebehodnocení – to jsou témata, kterým
jsme se tento týden věnovali.
Komunikace ovlivňuje rozvoj myšlení a myšlení zpětně rozvíjí komunikaci.
Dítě by v 6 letech mělo dle psychologů zvládnout:
– pozdravit, oslovit, požádat, poděkovat
– vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas v přiměřených emocích
– rozlišovat hranici mezi tykáním a vykáním
Pro rozvoj komunikace je důležitá slovní zásoba.
Hra pro rozvoj slovní zásoby: VODA, ZEMĚ, VZDUCH
Tuto hru můžeme také hrát kdekoli – za jízdy autobusem, na procházce.
Touto hrou si děti hodně procvičí první hlásku ve slově.
První hráč řekne jakékoli písmeno + určí polohu (voda, země, vzduch) a protihráč
musí na dané písmenko a polohu určit zvíře, rostlinu nebo věc. Například takto:
“B, země” (beran, bedna, býk, borovice…)
“P, voda” (pulec, pijavice, piraňa, parník, ponorka…)
“M, vzduch” (motýl, moucha, mrak…)
S komunikací jde ruku v ruce samostatnost.
V přípravě na školní docházku jsou kromě schopností umět se správně
vyjadřovat, důležité také dovednosti, jako je umět se rychle převléknout (na
tělocvik), umět si připravit věci na lavici, uklidit věci do aktovky, použít správně
kapesník, umět stříhat apod.
Shrnutí týdne
V tomto týdnu jsme se zaměřili na rozvíjení sociální oblasti. Děti se učily:
⇒ rozvíjet slovní zásobu
⇒ komunikovat

⇒ samostatně se rozhodovat
⇒ popsat, co vidí kolem sebe
⇒ popsat osobu
⇒ popsat obrázek
⇒ vyhýbat se agramatismům
⇒ sebehodnotit

Další hry pro rozvoj pozornosti, paměti a slovní zásoby
– Na spisovatele – začnete vykládat větu a dítě vymyslí konec. Například: “V
sobotu pojedeme na výlet…” a dítě třeba dopoví: ” A potkáme
velrybu.”. Povolte uzdu fantazii. Děti dokáží vymýšlet krásné nesmysly a čím
větší, tím více je to baví.
– Návštěva z vesmíru – Hra se však dá hrát kdekoli, například i při dlouhé
vycházce – jen slovně: Popiš mimozemšťanovi, na co máme dopravní značky… k
čemu slouží auto…apod.
Děti si ukončením můžou dokreslit celou mapu včetně školy. Prošly celou
cestou.
S Rozárkou jim moc gratulujeme. Ze srdce jim přejeme, aby se do školy těšily a
aby je škola bavila.
S pozdravem
Jiřina Dvořáková a Lenka Hirtová

