Hola, hola, hláska volá
věková skupina: 5 – 8 let

Kroužek Hola, hola, hláska volá je koncipován jako cílená příprava
na školu pro budoucí školáky v oblasti sluchové percepce.
V kroužku se cíleně cvičí rozvoj fonematického sluchu za pomoci
metodiky D. B. Elkonina: Trénink jazykových schopností. Celá
metodika bude s dětmi probrána během celého školního roku. Cvičí uvědomování si hlásky ve
slově a její délku. Dobré rozvinutí sluchového vnímání je předpoklad pro úspěšné zvládání a
nácvik čtení a psaní.
V ceně je barevný pracovní sešit, do kterého děti píší. Maximální počet je 12 dětí ve skupině.

obsah:
* Představa o krátké a dlouhé slabice
* slabikové schéma
* určování první a poslední hlásky ve slově
* analýza a syntéza (rozkládání a skládání) čtyř hláskových slov
* rozlišování hlásek ve slově
* určování počtu hlásek ve slově
* orientace v hláskové struktuře slova

čas: úterý 16. 15 – 17. 00 hod.
1. pololetí: 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017
Kroužek nebude: 20. 12. 2013 – 3. 1. 2017 - vánoční prázdniny

cena: 1950 Kč
tel.: +420 603 18 73 61

www.almaskolicka.cz

Hrátky se slovíčky
věková skupina: 3 – 5 let

Kroužek je zaměřen na rozvoj rytmizaci, aktivní a pasivní rozvoj slovní zásoby a tvoření vět.
Cíleně cvičí rytmizaci v říkadlech a básních s pohybem. Pozornost je věnována
paměti,

sluchové

pozornosti a gramaticky správnému vyjadřování. Formou her se slovy je u dětí

procvičováno rýmování.
Veškeré aktivity probíhají hravou formou pomocí

manipulace s hračkami, předměty a

pracovními listy. V průběhu lekce je střídáno soustředění u stolečku, na zemi a vše proloženo
pohybovými hrami. Rozvinutí těchto dovedností je podmínka pro úspěšné vývoj řeči včetně
artikulace.
Maximální počet je 12 dětí ve skupině

obsah:
* říkadla spojená s rytmizací a Hrou na tělo
* básně spojená s pohybem
* slabikování
* tvorba gramaticky správné věty za použití předložek, množného čísla…
* hra s rýmem
* nácvik porozumění složitějšímu pokynu

čas: úterý 15. 30 - 16. 15 hod
1 pololetí: 20. 9. 2016 – 31. 1. 2017
Kroužek nebude: 20. 12. 2013 – 3. 1. 2017 - vánoční prázdniny

cena: 1850 Kč

tel.: +420 603 18 73 61

www.almaskolicka.cz

Škola před školou
věková skupina: 5 – 7 let

Deseti týdenního stimulační program Škola před školou jsou autorkami
J. Rezková a V Tumpachová. Program vznikl pod záštitou Pražské
pedagogicko-psychologické poradny s.r.o.
Stimulační program je koncipován jako domácí příprava dítěte na školu, kdy jsou u dětí
rozvíjeny dovednosti v oblastech paměti, pozornosti, sluchového a zrakového vnímání,
vyjadřování, psaní a počítání. V domácím prostředí v průběhu deseti týdnů u dítěte proběhne
příprava na školu.
Každou lekci v rámci supervize probere s rodiči a dítětem v dohodnutém termínu speciální
pedagog. Konzultace je plánována 10x v délce 30 min.
Při individuálních supervizích budou konzultovány problémy při práci s pracovními listy a
následně poskytnuta podpora. V rámci supervize (odborné konzultace) rodiče s dítětem vždy
obdrží na následující týden deset pracovních listů.
Výhodou tohoto systému přípravy na školu je časová variabilita a nezameškání žádné lekce
z důvodu nemoci. Další výhodou je individuální přístup a postup dle možností a dovedností
dítěte. Omezeni jste pouze dobou přítomnosti speciálního pedagoga–logopeda v našem zařízení.

čas: individuálně dle dohody

cena: 1950 Kč

tel.: +420 603 18 73 61

www.almaskolicka.cz

