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Dobrý den, milí rodičové, ahoj děti,
 
školní rok 2019/2020 skončil a my se s vámi musíme rozloučit. Máme spoustu společných
zážitků, poznaly  jste  hodně  nového.  Zvládáte  mnoho  dovedností,  a  hlavně  jste  poznaly
móóóc kamarádů. I když se s některými z vás už letos nepotkáme, pamatujte si, že vás máme
moc rády a když budete chtít, můžete se za námi do školky kdykoliv podívat.  Doufáme, že se
vám ve školce líbilo a že na předškolácká léta budete rádi vzpomínat. 

LOGOSCHOLKA 

Děti, 
tento týden si můžete vyzkoušet, co všechno už umíte a jak hravě a s úsměvem všechno
zvládnete. A také tak trochu poznáte krásy naší České republiky a úžasných hor Jeseníků. Tak
pojďte společně s námi pro tento školní rok poslední cestou za poznáním.   
 
Copak pro vás máme pro tento týden?

 
Dnes jsme si pro vás připravily:
- logopedickou chvilku
- říkanku Motýl 
- obrázkové sledování – místa, která znám a naše země Česká republika
- poznáváme hymnu ČR a posloucháme hudební skladbu Vltava
- malí horalové 
- staré pověsti české
- veselé tvoření 
- co už umím
- inspiraci na léto
 
 
LOGOCHVILKA      
(pohádka Jazýčkoauto viz příloha e-mailu) 

Děti,  v  poslední logochvilce  jsme  vám  připravily  logopedickou  pohádku  Jazýčkoauto.
Procvičte si  tedy jazýček a opět vyzkoušejte zrcátkové rozmlouvání.  Jste šikulky, určitě to
zvládnete. 
 
 
ŘÍKANKA MOTÝL
(říkanku naleznete v příloze e-mailu) 



Děti, seznamte se s říkankou a také si  ji  zapamatujte.  Až se po prázdninách vrátíte zpět,
můžete ji třeba povědět paní učitelce ve škole. Určitě ji tím potěšíte. 

OBRÁZKOVÉ SLEDOVÁNÍ      
(obrázkové sledování najdete v příloze e-mailu)
(státní symboly viz příloha e-mailu „Moje vlast – Česká republika“)

Děti, prohlédněte si obrázky, které jsme pro vás připravily. Je to nádhera, bydlet blízko u hor,
mít  na  dosah  spoustu  krásných  míst  a  historických  památek.  Poznejte  také  naše  státní
symboly. Pamatujte si, ve které zemi žijete, kde je váš domov a vnímejte všechny zajímavosti
a krásu přírody kolem sebe. Třeba zrovna letošní prázdniny poznáte nové kamarády, stihnete
mít hodně zážitků a nemusíte vůbec jezdit nikam daleko.  

POZNÁVÁME HYMNU ČR A POSLOUCHÁME SKLADBU VLTAVA
https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI
https://www.youtube.com/watch?v=-p7pdqpOtmg

Děti, společně s rodiči  si  můžete poslechnout naši  krásnou hymnu a také skladbu Vltava.
Rodiče vám určitě poví, jak je pro nás hymna důležitá a že skladba Vltava pochází od našeho
slavného hudebního skladatele Bedřicha Smetany.

 
MALÍ HORALOVÉ
https://www.youtube.com/watch?v=5UnvgnDJrFU
https://www.youtube.com/watch?v=-DcnSoUh2Os

(omalovánka – Moje vlast viz příloha e-mailu)

Tak, malí horalové, už víme, že naše krásné hory, které máme na dosah, se jmenují Jeseníky.
Podívejte  se  na  hezké  video  o  horách  a  potom  se  mrkněte  na  přiloženou  omalovánku.
Můžete si ji vybarvit a za pomoci rodičů během této aktivity poznat nové pojmy. Ať se vám
daří.   

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI

(omalovánku Prahy najdete v příloze e-mailu)

Děti, podívejte se na příběh O staré Praze.  Určitě se opět dozvíte něco nového a pak si
můžete přiložený obrázek našeho hlavního města Prahy vybarvit. 

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI
https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI
https://www.youtube.com/watch?v=-DcnSoUh2Os
https://www.youtube.com/watch?v=5UnvgnDJrFU
https://www.youtube.com/watch?v=-p7pdqpOtmg


VESELÉ TVOŘENÍ – MOTÝL
(návod na tvoření a šablonu naleznete v příloze e-mailu)

Máme tu, děti, poslední hezké tvoření. V příloze najdete návod.
Tak ať se ten váš krásný motýl rozletí do světa anebo vám dělá radost ve vašem pokojíčku. 

CO UŽ UMÍM
(viz přílohy e-mailu: „Co umím k zápisu do školy“, „Čtyři kamarádi – geometrické tvary I., II.“,
„Doleva  –  doprava“,  „Rumcajs“,  „Bonbónkové  počítání“,  „Prázdninové  kreslení“,  „Čtecí
karta“ a „Zraková percepce – pracovní list“)

Děti, podívejte se, co všechno tady máme. Nejprve na obrázek, který vám poví, co vše je
důležité vědět, než půjdete do školy. Pak si můžete na přiložených listech opakovat znalosti a
dovednosti, rozlišovat geometrické tvary a také kde je levá a pravá strana. S Rumcajsem si
vyzkoušet pojmy nad, pod, před a za, spočítat bonbónky a správně přiřadit číslo. Spojováním
teček si  opět vytvořit krásný prázdninový obrázek.  Také zkuste číst a to tak, že využijete
hlásky a – i jako spojku pro čtení s obrázky. A na závěr v řadách domečků hledejte ten, který
tam nepatří. Je toho moc? Ale ne! Máte na to celé prázdniny.  Navíc vlastně zjistíte, že už
všechno umíte. Tak ať se vám daří! 
       
 
INSPIRACE NA LÉTO
Děti, choďte hodně do přírody, sportujte, učte se jezdit na kole, a hlavně mějte ze všeho
radost. Buďte zvídaví, ale také opatrní… 

 
 
A jsme na úplném konci. 

Mějte se moc hezky, děti. Přejeme vám krásné prázdniny plné sluníčka a spousty zážitků.
Užijte si každou volnou chvilku a vy, kteří jdete v září do školy, vykročte pravou nohou a s
úsměvem na tváři.

Ahój a někdy na shledanou… Vaše paní učitelky z LOGOSCHOLKY! 




