Rodiče čtou dětem IV.
„Je svatá a přesto jí dokáží spálit. Jste s ní sami a přitom vedle Vás stojí Alibababa i 40
loupežníků. Neslezete z postele a přitom obletíte celý svět. Přinese Vám smích i slzy, když si
její slova zapamatujete – dá Vám vzdělání nebo Vás naučí přitlouci hřebík. Kdo toto dokáže
i když nejde elektřina? KNIHA“
Nejlepším rodičům na světě
Moji milí rodiče,
Určitě si pamatujete na loňskou soutěž „RODIČE ČTOU DĚTEM“, která se nám všem moc
líbila. Rádi bychom navázali na loňský úspěšný měsíční projekt naší školky a pokračovali ve
společném čtení. Těším se zase na krásné chvilky s pěknou knížkou. Znovu se zaboříme do
polštářů a budu poslouchat kapitoly z mých i vašich oblíbených knih. OPĚT MĚ BUDETE
ČÍST!
Úkolem tohoto projektu je rozvíjet dětem slovní zásobu i fantazii, podporovat společně
strávený čas rodičů s dětmi, a to za pomoci čtení pohádek. My děti jsme vždycky rády, když
se na chvíli věnujete jen a jen nám, když se zastavíte a sami si s námi oddechnete. Také nám
třeba při čtení pohádky řeknete něco hezkého ze svého dětství, na co byste jinak třeba
zapomněli… A my budeme mít radost, že si s vámi povídáme, a půjdeme pak třeba i bez řečí
spát.
Ve školce jsme si už namalovali a vystříhali hlavičku sněhuláka, motýlka, broučka, který
zatím nemá tělo.
To získá, když mi budete číst nejlépe večer před spaním postupně mé ale i své oblíbené
pohádky.
Pokaždé, když mi přečtete pohádku, napíšete název pohádky do bříška, které si z papíru
doma společně vyrobíme. A podepsané si spolu připevníme k hlavičce. Sněhulák, motýl,
brouček bude mít na konci března 4 bříška – vždy 1 bříško na 1 týden.
Vyhrávají všichni, kdo budou mít u sněhuláka, motýla, broučka 4 bříška.
(Nezáleží na počtu přečtených pohádek).
To budete koukat, jak nám sněhuláci, motýlci, broučci porostou !!!!!
Vaše oblíbené

)) a chytré dítě

Odměnou zúčastněným dětem bude návštěva knihkupectví, kde si každá třída zakoupí knihu.
Pozn. Prosíme rodiče, aby dětem nepsali pohádky, které přečetli již dříve, ale aby to
byly pohádky, které dětem přečtou v době konání projektu.

