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Odpoledne s předškoláky  

aneb připravujeme se na školu 

Termín:  Úterý od 15.15 – 17.15        ( 25.9.2018  – 5.3.2019 ) 

Hlavním cílem 20 setkání je připravit děti na úspěšné zahájení 1. třídy, a to hravou a                
přirozenou cestou. Při tematických aktivitách a hrách se děti budou setkávat a pilovat základní              
dovednosti, jako např. poznávání barev, tvarů, povědomí o ročním období, jak jdou za sebou              
měsíce a dny v týdnu, dějové posloupnosti, základní povědomí o písmenkách a číslicích atd.             
Součástí kurzu je i Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní              
docházkou, který je zaměřený na nácvik pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních          
dovedností, rozvoj dílčích oblastí jako jsou zraková a sluchová oblast, prostorová orientace            
atd., také rozvoj grafomotorických dovedností a koncentrace pozornosti. Poslední a nedílnou           
součástí kurzu je i seznámení se s prostředím školy, což dětem usnadní nástup do 1. třídy. 

Celkem proběhne 20 setkání. 

Cena: 3 500 Kč (v ceně je zahrnuta odpolední svačina pro děti a pomůcky, které děti na EDU 
Předškoláčka budou potřebovat). 

Pro přihlášení je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku na email: miroslava.krupkova@educanet.cz 
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Termíny jednotlivých setkání 

1. setkání - 25. 9. 2018 

2. setkání - 2. 10. 2018  

3. setkání - 9. 10. 2018  

4. setkání - 16. 10. 2018 

5. setkání - 6. 11. 2018 

6. setkání - 13. 11. 2018 

7. setkání - 20. 11. 2018 

8. setkání - 27. 11. 2018 

9. setkání - 4. 12. 2018 

10. setkání - 11. 12. 2018 

11. setkání - 18. 12. 2018 

12. setkání - 8. 1. 2019 

13. setkání - 15. 1. 2019 

14. setkání - 22. 1. 2019 

15. setkání - 29. 1. 2019 

16. setkání - 5. 2. 2019 

17. setkání - 19. 2. 2019 

18. setkání - 26. 2. 2019 

19. setkání - 5. 3. 2019 

20. setkání - 12. 3. 2019 

 

Náhradní termíny v 
případě potřeby:  

19. 3. 2019 

26. 3. 2019 

2. 4. 2019 

  

 


