
Masarykova	  základní	  škola	  a	  mateřská	  škola	  Český	  Těšín	  
MŠ	  Komenského	  610/7,	  737	  01	  Český	  Těšín	  

	  
	  

Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Ve	  školním	  roce	  2014/2015	  navštěvovalo	  firemní	  mateřskou	  školu	  20	  dětí	  
v	  rozmezí	  od	  2	  do	  6	  let.	  S	  využitím	  NTC	  systému	  učení	  klademe	  velký	  důraz	  
na	  specifická	  motorická	  a	  grafomotorická	  cvičení,	  učení	  symbolů	  abstraktních	  
pojmů	  a	  jejich	  vizualizaci,	  třídění	  a	  klasifikaci	  a	  později	  pamatování	  si	  pomocí	  
technik	  asociace.	  	  

Využíváme	  prvky	  daltonské	  výuky,	  které	  vedou	  děti	  k	  samostatnosti	  
při	  rozhodování	  o	  výběru	  činností	  z	  dané	  nabídky,	  efektivní	  práci	  s	  hodnocením	  
a	  sebehodnocením,	  vytváření	  obrázkových	  myšlenkových	  map	  a	  jejich	  využívání	  
při	  tvorbě	  asociačních	  spojů,	  k	  seznámení	  se	  s	  podstatou	  časového	  
harmonogramu...	  	  

Denně	  do	  činností	  zařazujeme	  cvičení	  na	  akomodaci	  oka	  jako	  jsou	  hry	  s	  míčem,	  
házení,	  chytání,	  koulení	  různých	  druhů	  míčů.	  Cvičíme	  rovnováhu	  na	  uměle	  
vytvořených	  i	  přírodních	  balančních	  drahách,	  kdy	  chůzí	  propojujeme	  
s	  říkankami	  či	  písničkami.	  Často	  využíváme	  koberec	  se	  skákacím	  panákem.	  
V	  rámci	  pohybových	  chvilek	  děti	  rotují	  kolem	  své	  osy,	  skáčou	  po	  jedné	  noze,	  
upevňují	  si	  pravolevou	  orientaci.	  

Pracujeme	  s	  abstraktními	  symboly	  automobilů	  a	  hrajeme	  si	  s	  rýmy.	  S	  prostorem	  
se	  seznamujeme	  formou	  her	  Architecto,	  Equilibrio,	  Barevný	  kód,	  stavěním	  
kostek	  dle	  plánu,	  stavebnice	  Seva,	  Lego,	  Magformers...	  Hrajeme	  paměťové	  hry	  
tripexeso,	  živé	  pexeso,	  Shopping	  list,	  Kimova	  hra,	  Piráti,	  Brainbox,	  Logico,	  
Continuo	  ...	  a	  společně	  s	  nejrůznějšími	  problémovými	  úlohami	  a	  příběhy	  
rozvíjíme	  logické	  myšlení	  dětí.	  Děti	  se	  rády	  učí	  básničky	  podle	  obrázků,	  do	  těch	  
převádíme	  i	  recepty	  teplé	  i	  studené	  kuchyně,	  které	  následně	  realizujeme.	  

Proběhlo	  několik	  nepravidelných	  setkání	  klubu	  „LOGAS“,	  ve	  kterém	  rodiny	  
„soupeřily“	  mezi	  sebou	  v	  hraní	  logických	  her.	  

Podmínky	  pro	  vzdělávání	  nadaných	  dětí	  vytváříme	  na	  základě	  individuálního	  
přístupu	  k	  dětem,	  využíváním	  specifických	  tematických	  úkolů	  zaměřených	  
na	  rozvoj	  logiky,	  kreativity,	  abstraktního	  myšlení,	  často	  propojených	  s	  reálnými	  
životními	  situacemi.	  
	   	  



Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   5.	  8.	  2014	   Mgr.	  Andrea	  Štemberková	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   26.	  8.	  2014	   Mgr.	  Andrea	  Štemberková	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   7.	  11.	  2014	  	  	  	   Mgr.	  Andrea	  Štemberková	  

	  

Mgr.	  Andrea	  Štemberková	  
vedoucí	  firemní	  MŠ	  

V	  Českém	  Těšíně,	  dne	  6.	  října	  2015	  


