CZECH

Bavte se a pomozte připravit své dítě do školy!
MAGNETICKÁ PÍSMENA A ČÍSLA
Budete-li se svým dítětem hovořit o písmenkách a číslech a dělat s ním různé
aktivity, pomůžete mu začít si uvědomovat písmena a čísla.
Pomozte svému dítěti:
• Třídit písmena a čísla do různých skupin. - například podle barvy nebo podle čísel a
písmen, které vaše dítě umí či neumí pojmenovat.
• Počítejte je. Kolik je jich na každé hromádce? Kolik je jich celkem?
• Najděte písmenka obsažená ve jménu vašeho dítěte. Dejte tahle písmenka na lednici.
• Najděte magnety se stejnými písmenky a čísly jako jsou na tabulích.

KNIHY
Budete-li svému dítěti číst, pomůžete mu při rozvíjení schopnosti naslouchat a
vytvoření zájmu o příběhy a knihy.
• Povzbuzujte své dítě, aby si s vámi sedlo a prohlíželo si obrázek nebo pohádkovou
knížku. Začněte s 5 minutami. Prodlužte čas na 10-15 minut, když se vaše dítě bude
těšit ze společně stráveného času.
• Mluvte o obrázcích a příběhu.
• Navštivte místní knihovnu a zapojte se do programů knihovny.

PASTELKY, PAPÍR, LEPIDLO, NŮŽKY
Tvůrčí aktivity pomáhají vašemu dítěti při vývoji šikovnosti a koordinace prstů, kterou
potřebují pro psaní.
• Povzbuzujte své dítě, aby s pastelkami nebo fixy kreslilo obrázky.
• Nechte dítě vystřihovat obrázky ze starých časopisů a novin.
• Oblíbené obrázky přilepte na papír.
• Chvalte výtvory svého dítěte a vyvěste je tak, aby je všichni viděli.

MODELÍNA
Modelína dětem také pomáhá při vývoji šikovnosti a koordinace prstů, kterou
potřebují pro psaní. Jak vyrobit modelínu: 600 ml mouky (2 ½ šálku), 120 ml soli ( ½ šálku),
10 ml kyselého vínanu draselného nebo kamence (2 čajové lžičky), 480 ml vařící vody (2 šálky), 30 ml oleje
(2-3 polévkové lžíce), 2 balíčky neslazeného Kool-Aid.

Zkombinujte všechny přísady.
2. Dobře promíchejte.
3. Zpracujte v těsto a modelína je připravená k použití.
4. Skladujte v zakryté plastové nádobě nebo v plastových sáčcích se zipem (zip-lock).
1.

Ukažte svému dítěti jak z modelíny vytvořit válečky a kuličky.
Z modelíny vytvářejte různé tvary, písmenka a čísla.

Navštivte prosím naši webovou stránku na adrese: www.thelearningpartnership.ca/WTK

