LOGO TÁBOR - informace pro rodiče

KDE: MŠ Safrra - třída JEEŠTRREK
PŘÍCHOD DRTÍ : 7:00 – 9:00
příchod, hra dle vlastního přání dět, áste né řízené aktvvtt
DOPOLEDNÍ PROGRAM : 9:00 – 12:00
Přesnídávra – přípravu a výdej zajist MŠ
V rámcv táborového programu dět procvv ují své komunvkatvní dovednosti
Pod odborným vedením specválního pedagoga dět provádí dechová, hlasová a artkula ní
cvv eníi Pro každé dítě bude navíc zajvštěno vndvvvduální sezení s klvnvckým logopedem ve spoluprácv s dobralogopedveicz
Porucht výslovnost budeme procvv ovat pomocí moderních technvki V jednotlvvých cvv eních se
bude rozvíjet motorvka mluvvdel, cvv ení fonematckého sluchu, rttmu, melodve ře v dovednost
souvvsejících se správnou artkulacíi
Zároveň dět budou v krásném prostředí MŠ bezprostředně u lesa a bude jvm zajvštěn bohatý
program plný her a sportui
OBRD: 12 – 12:30 - přípravu a výdej zajist MŠ
Po obědě krátný odpo vnek na lůžku ( etba pohádkt, poslech pohádkt, relaxa ní hudba, )
ODPOLEDNÍ PROGRAM 12:30 – 17:00
Po odpo ívání aktvvtt dle programu – hrt, výtvarná vnnost
vndvvvduální logopedve
15:00 Svačina - přípravu a výdej zajist MŠ
15:30 – 17:00 odchodt dět, volná hra ve třídě, na hříšt, mí ové hrt, vodní prvkti
Prosíme o poslední vtzvedávání v 16:50i
Na jeden den v týdnu se plánuje dopolední výlet (dle svtuace v souvvslost s ovvd19 – pokud
bude nutné nosvt rouškt v MHD na výlett MHD jezdvt nebudeme), případně tedt pouze výlet
pěškt v okolí MŠ (Obora Holedná, Mtslvvna, dub Troják, studánka Blaženka atpii)
S SEBOU: věcv na převle ení a na ven, pevnou obuv do lesa, věcv do deště (pláštěnka a gumákt),

baťůžek s plnou lahví na pvt (každý den), epvcv, případně brýlei
Prosíme, ošetřete dět ráno repelentem a opalovacím krémemi
V den nástupu je nutné odevzdat:
- lérařsrý posuder o zdravotní způsobilost dítěte – vtdá váš dětský lékař – platnost 2 rokt
(toto prohlášení neodevzdávají dět, které ve školním roce 2019/2020 navštěvovalv Safrku)i
- ropii průrazry zdravotní pojvšťovnt
- prohlášení o bezinferčnost s aktuálním datem (lze vtplnvt ve školce)

