Brozaňáčkova škola nanečisto – plán
Brozaňáčkova škola nanečisto bude
probíhat ve třídách prvního stupně.
Děti si pod vedením našich pedagogů
vyzkouší svoje znalosti a dovednosti
potřebné pro budoucího prvňáčka.
Cílem projektu je připravit děti hravou
formou na vstup do školy a bezproblémový start školního vzdělávání. V rámci
našeho setkání se budeme věnovat rozvoji jemné a hrubé motoriky, sluchovému
a zrakovému vnímání, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby, řečovému
projevu a početním představám. Děti se dále seznámí s novým prostředím a
budoucími kamarády.

Brozaňáčkova škola nanečisto
7. 3. 2022 – 11. 3. 2022 od 15:00 do 15:45 hodin
Plánované kurikulum
-

Komunikační dovednosti
Úroveň vyjadřování
Emocionální připravenost
Hudebně pohybová výchova
Zrakové vnímání
Sluchové vnímání
Grafomotorika
Prostorové vztahy
Matematické představy
Zábavné počítání
Základy logického myšlení
Postřeh
Rozvoj paměti
Součástí projektu je frontální a individuální práce

Pondělí 7. 3. 2022
Zjišťování úrovně komunikačních dovedností, bohatost slovní zásoby a správné
výslovnosti.
Náměty pro práci:
-

Mé jméno a příjmení
Moje maminka, můj tatínek, sourozenci
Bydliště
Jakou básničku znáš
Pojmenovávání obrázků
Prohlídka školy

Úterý 8. 3. 2022
Zjišťování úrovně jemné motoriky, orientace na ploše – nahoře, dole, hudebně
pohybová výchova – zpěv, písně doprovázené pohybem.
Pracovní list: nahoře, dole

Středa 9. 3. 2022
Zjišťování úrovně zrakového vnímání – najdi stejné předměty a spoj je. Nakresli
maminku, tatínka (všechny části těla).
Pracovní list: Rozvoj zrakového vnímání, samostatná kresba maminky

Čtvrtek 10. 3. 2022
Zjišťování úrovně matematických představ a logického myšlení.
Pracovní list:
-

Berušky a jejich tečky
Doplň prázdné okénko
Vybarvi každý čtvrtý čtvereček
Najdi kruhy, čtverce, obdélníky, trojúhelníky a vybarvi správnou barvou

Pátek 11. 3. 2022
- Zjišťování úrovně grafomotoriky a logického myšlení
- Slavnostní předání vysvědčení
Pracovní list:
- Spoj puntíky podle předlohy
- Obtáhni obrysy
- Pokračuj v dané řadě

Personální obsazení projektu Brozaňáčkova škola nanečisto:
Mgr. Lucie Svozilová (vedoucí projektu, zástupce ředitele, výchovný poradce)
Mgr. Drahoslava Kolářová (pedagog)
Mgr. Martina Danišková (speciální pedagog)

