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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Mateřská	  škola	  Kvítek	  pracuje	  s	  projektem	  Mensa	  NTC	  Learning	  od	  roku	  2010.	  
Během	  posledních	  čtyř	  let	  se	  nám	  již	  podařilo	  zrealizovat	  celou	  řadu	  věcí.	  

V	  posledních	  třech	  letech	  Roční	  plán	  sestavujeme	  s	  ohledem	  na	  projekt	  Mensa	  
NTC.	  V	  podrobnějším	  měsíčním	  plánu	  jsou	  pak	  naplánovány	  konkrétní	  činnosti,	  
které	  s	  dětmi	  každodenně	  realizujeme.	  

Činnosti	  prolínají	  celým	  dnem	  ve	  školce,	  jsou	  citlivě	  zapojovány	  do	  programu	  s	  
ohledem	  na	  atmosféru	  ve	  třídě	  a	  složení	  skupiny.	  Postupně	  se	  snažíme	  do	  
projektu	  zapojovat	  i	  rodiče,	  pravidelně	  tvoříme	  metodický	  zásobník	  –	  pomůcky,	  
pracovní	  listy,	  výrobky.	  

Každý	  den	  do	  svého	  programu	  zařazujeme	  :	  

Ø rotace	  –	  každý	  den	  se	  točíme	  na	  jednu	  stranu	  
Ø rovnovážná	  cvičení	  –	  chodíme	  po	  cestičkách	  z	  nejrůznějšího	  náčiní	  –	  	  

švihadla,	  lávky,	  obruče,	  kladinky,	  žebříky	  
Ø motorická	  cvičení	  –	  využíváme	  rozmanité	  náčiní	  (stuhy,	  drátěnky,	  

švihadla,	  šátečky),	  hodně	  pracujeme	  s	  míčky	  a	  overbaly	  
§ do	  cvičení	  pravidelně	  zařazujeme	  pro	  rozvoj	  koncentrace	  a	  

spolupráce	  hemisfér	  i	  jógu,	  hudebně-‐pohybové	  chvilky	  a	  relaxaci	  
§ cvičení	  jógy	  pro	  děti	  

Ø cvičení	  na	  rozvoj	  paměti	  a	  pozornosti	  –	  individuálně	  i	  ve	  skupinkách	  
při	  ranních	  hrách	  i	  v	  průběhu	  dne	  

§ hry	  s	  pexesy,	  nejrůznějšími	  obrázky	  
§ využití	  standardních	  didaktických	  pomůcek	  a	  her	  
§ řazení,	  třídění,	  porovnávání	  
§ práce	  s	  knihou	  –	  čtení	  pohádek	  charakteristických	  pro	  jednotlivé	  

státy	  –	  typičtí	  hlavní	  představitelé	  
Ø práci	  s	  abstraktními	  symboly	  

§ pravidelně	  opakujeme	  v	  nejrůznějších	  hrách	  a	  obměnách	  vlajky,	  
značky	  aut	  

§ při	  realizaci	  sportovních	  klání	  (OH)	  pak	  piktogramy	  
Ø hudbu	  

§ nácvik	  písní,	  rytmizace,	  rýmování,	  práce	  s	  hlasem,	  slabikami	  
§ seznámení	  s	  notami	  
§ poslech	  hudby	  –	  hudba	  typická	  pro	  jednotlivé	  státy,	  hymny	  

V	  letošním	  roce	  jsme	  zkoušeli	  sestavovat	  myšlenkové	  mapy,	  práce	  děti	  velmi	  
bavila.	  V	  budoucnu	  se	  sestavování	  map	  budeme	  věnovat	  pravidelně.	  



Postupně	  se	  do	  projektu	  snažíme	  zapojovat	  i	  rodiče,	  v	  tomto	  ohledu	  nás	  čeká	  
ještě	  dlouhá	  cesta.	  

Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   29.	  4.	  2010	   Vladimíra	  Ottomanská	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   4.–6.	  6.	  2010	   Vladimíra	  Ottomanská	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   25.–28.	  8.	  2010	   Vladimíra	  Ottomanská	  

	  

Mgr.	  Vladimíra	  Ottomanská	  
ředitelka	  školky	  

V	  Černošicích,	  17.	  listopadu	  2014	  


