
17. týden: VÝsLoVNosí Ř
úhol z dúýodu včasného záchyfu vady řečL je umístěn na počátku Předškolního loku. Pokud budete mít jakoukoliv pochybnost o uýslovnos,ti svého
dítěte, kontaktujte jeho dětského lékdře, který vás odešle na logopedii.
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,Neipwe si s dítětem projděte, co p edstavují jednotlivé obrázky.

Společné čtení - rodič čte a dítě doplňuje vyobtazená slova.
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p átelé. ]ind ich je farmá em. Řrdr vriz tažen,(1dvěma h ebci. Na voze u.r. ďffi a

koupil od ]iŤího, kten pracuje v nedalekém lese jako dŤeva . V noci se krajem

Na d,ruhé straně

Rodič s dítět ptá, dítě odpovídá nejlépe celou větou:
Kdo lsou ]1nd ich a ]iŤfl Óm ;e Jtňdfrchz io piávÉ déu na bbŤázku ]indŤicňl xdo táhne'v z co veze na voze? Ód koho koupil d íví? co dělá li í? Proč
i ou v les Ťozlámané stromY? co j ještě Ťozl{máno? co zfutává z pqkácenÝch stíomli? Proč má ]tň Ťukavtce? co poleurje nad,voz m ]indltcha? cím
holubj ď potají? co občas upadne z kŤídla? co mílt po c stě ]ind ich? co Ťoste na b ehu ŤekY?
P mÝšliu a,n unavertÝ Ťodič m ep idat i'vlašťň dotážy tlípu:
Kdo le fa máŤ? co všechno na falmě dělá? co chová? ]aké ochŤanné pomťrckY musí mít p i pŤá.i dŤevaŤ?

P evyprávěj p íběh podle obrázku. Mrižeš si do něj p idat vlastní post ehy.

ďffi trffi
prohnala W a siln,, vítr rozlámal stromy 
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*ŇťŇ . proto je ]iŤí kácí a rozŤezané @

si od,vážejí farmáŤi. Ze stromťr zristávajipouze ,J&" ]&" . ]i í má na rukou rukavice, aby se

nepo ezalnebo sinezad,Ťel Ý. Nadvozem]ind ichapoletujíholubi atŤepot u:iT]*ft.'
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