
Soukromá	  MŠ	  Domino,	  Poláčkova	  3251/1,	  400	  11	  Ústí	  nad	  Labem	  
	  

	  

Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Jsme	  soukromá	  mateřská	  škola,	  kde	  jsou	  děti	  rozděleny	  do	  dvou	  tříd.	  Kurz	  NTC	  
absolvovaly	  dvě	  paní	  učitelky	  a	  tuto	  metodu	  v	  naší	  školce	  uplatňujeme	  celý	  
školní	  rok	  2015/2016.	  Učení	  NTC	  se	  dětem	  velmi	  líbí	  a	  velice	  rádi	  v	  něm	  budeme	  
pokračovat	  i	  v	  následujícím	  školním	  roce.	  

Každé	  ráno,	  po	  přivítání	  a	  organizačních	  záležitostech	  s	  dětmi	  provádíme	  rotační	  
cvičení	  kolem	  vlastní	  osy	  za	  pomoci	  držení	  míčku	  v	  ruce.	  Velmi	  často	  zařazujeme	  
také	  míčové	  hry	  a	  aktivity	  zaměřené	  na	  akomodaci	  oční	  čočky.	  Minimálně	  4x	  v	  
týdnu	  procvičujeme	  s	  dětmi	  rovnováhu,	  chůzi	  po	  obrubníku,	  chůzi	  po	  čáře,	  nebo	  
švihadlu.	  

Nejoblíbenějším	  učením	  se	  staly	  státní	  vlajky.	  Začaly	  jsme	  od	  vlajek	  našich	  
sousedících	  států,	  postupně	  přidávaly	  vlajky	  států,	  kam	  jezdí	  děti	  na	  dovolenou	  a	  
poté	  i	  ostatní	  vlajky.	  Touto	  formou	  si	  děti	  upevnily	  pojmy	  jako	  je	  sever	  –	  jih,	  
nahoře	  –	  dole,	  blízko	  –	  daleko,	  teplo	  –	  zima.	  

Využily	  jsme	  také	  MS	  v	  hokeji	  a	  vlajky	  účastníků	  tohoto	  státu.	  Zpětná	  reakce	  od	  
rodičů	  nás	  velmi	  mile	  překvapila.	  Děti	  rodiče	  informovaly,	  které	  týmy	  právě	  hrají	  
pouze	  poznáváním	  státních	  vlajek☺	  

Postupně	  jsme	  vytvářely	  různé	  asociace	  a	  za	  pomoci	  velké	  nástěnné	  mapy	  
„cestovaly“	  po	  mapě.	  

K	  některým	  státům	  jsme	  také	  přidávaly	  hlavní	  města	  (ČR,	  Slovensko,	  Anglie,	  
Německo,	  Rakousko,	  Itálie	  a	  další).	  

Značky	  aut	  se	  děti	  naučily	  také	  velmi	  rychle.	  Stejně	  jako	  dopravní	  značky,	  které	  
jsme	  si	  opakovaly	  během	  každé	  procházky.	  	  

Mezi	  nejoblíbenější	  učení	  byly	  „slepé	  obrázky“.	  Děti	  dostaly	  pouze	  obrysy	  
státních	  vlajek,	  nebo	  dopravních	  značek	  a	  děti	  samy	  dokreslovaly	  správné	  barvy	  
a	  i	  správné	  umístění	  jednotlivých	  barev.	  

Co	  vše	  se	  děti	  naučily	  během	  školního	  roku,	  jsme	  ukázaly	  rodičům	  na	  besídce.	  
Odměnou	  nám	  byly	  nevěřící	  výrazy	  rodičů	  a	  pochvaly.	  

Řešily	  jsme	  s	  dětmi	  i	  enigmatické	  hádanky.	  Zde	  měly	  některé	  děti	  problémy,	  
proto	  se	  na	  tuto	  oblast	  zaměříme	  více	  i	  v	  příštím	  roce.	  Naopak	  některé	  děti	  byly	  
schopné	  i	  jednoduché	  hádanky	  samy	  vymyslet.	  



V	  naší	  školce	  klademe	  velký	  důraz	  na	  samostatnost,	  vlastní	  hodnocení	  a	  
vyjádření	  vlastního	  názoru.	  Děti	  vedeme	  k	  diskuzi.	  

Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   9.	  9.	  2014	   Vladimíra	  Budínská,	  Markéta	  Mikšovská	  	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   27.	  4.	  2015	   Vladimíra	  Budínská,	  Markéta	  Mikšovská	  	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   29.	  5.	  2015	   Vladimíra	  Budínská,	  Markéta	  Mikšovská	  	  

	  

Vladimíra	  Budínská	  
ředitelka	  SMŠ	  Domino	  

V	  Ústí	  nad	  Labem,	  dne	  12.	  června	  2016	  


