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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

V	  uplynulém	  školním	  roce	  začala	  naše	  škola	  používat	  metodu	  NTC	  Learning.	  

Denně	  procvičujeme	  motorická	  cvičení	  a	  cvičení	  na	  akomodaci	  oka:	  

• ve	  třídě	  –	  chůze	  po	  čáře,	  chůze	  labyrintem,	  cvičení	  na	  rovnováhu,	  rotace	  
kolem	  vlastní	  osy,	  cvičení	  na	  spolupráci	  levé	  a	  pravé	  strany	  s	  masážními	  
míčky,	  se	  špejlemi,	  cvičení	  s	  hudbou,	  grafomotorická	  cvičení,	  prstová	  
gymnastika,	  cvičení	  s	  prvky	  jógy,	  rozvíjení	  jemné	  motoriky	  –	  drobné	  
stavebnice,	  navlékaní	  korálků,	  vyšívání	  obrázků,	  šroubovací	  stavebnice,	  
využití	  interaktivní	  tabule	  –	  grafomotorická	  cvičení.	  

• pobyt	  venku	  –	  ven	  chodíme	  téměř	  za	  každého	  počasí	  a	  pravidelně	  volíme	  i	  
delší	  vycházky	  členitým	  přírodním	  terénem.	  

• školní	  zahrada	  –	  lanový	  most,	  kladina,	  chůdy,	  prolézačky,	  obrubníky,	  míče	  
–	  házení,	  chytání,	  kopání,	  střelba	  na	  koš,	  házecí	  kroužky,	  magnetické	  
šipky,	  na	  cíl	  házíme	  třeba	  i	  šiškou	  nebo	  sněhovou	  koulí.	  

• pravidelně	  využíváme	  i	  obecní	  tělocvičnu	  –	  přecházíme	  lavičku,	  kladinu,	  
využíváme	  žebřiny,	  kruhy	  a	  rovněž	  míče	  

Aktivity	  vedoucí	  k	  rozvoji	  rozumových	  schopností,	  logického	  přemýšlení	  a	  
trénovaní	  paměti:	  

• státní	  vlajky	  –	  rozdělování	  dle	  zadaných	  kritérií,	  třídění	  a	  přiřazování,	  
seznámili	  jsme	  se	  s	  vlajkami	  sousedních	  států,	  poznáme	  vlajku	  českou	  i	  
českou	  státní	  hymnu	  

• dopravní	  značky	  –	  rovněž	  přiřazování,	  třídění,	  poznáváme	  je	  při	  
vycházkách	  další	  aktivity-‐	  pracovní	  listy	  na	  rozvoj	  logického	  myšlení,	  
pexesa,	  paměťové	  hry,	  logické	  hry	  a	  hlavolamy	  (např.	  Barevný	  kód,	  Najdi	  
cestu,	  Česko	  junior),	  Logico	  Primo	  a	  Piccolo,	  další	  využití	  interaktivní	  
tabule	  –	  pexesa	  a	  logické	  úlohy,	  využívání	  robotické	  včelky	  Bee	  Bot	  –	  
základy	  programování.	  

Pravidelně	  se	  také	  s	  dětmi	  věnujeme	  hře	  na	  zobcovou	  flétnu	  a	  využíváme	  Orffův	  
instrumentář.	  

Jednou	  týdně	  fungoval	  také	  kroužek	  Malý	  šikula,	  který	  byl	  primárně	  zaměřen	  na	  
rozvoj	  smyslového	  vnímání	  a	  logického	  myšlení.	  

V	  příštím	  školním	  roce	  budeme	  postupně	  navazovat	  další	  aktivity	  a	  stavět	  na	  
založených	  základech.	  Přidáme	  asociace,	  rozšíříme	  znalost	  vlajek,	  doplníme	  další	  
logické	  hry	  a	  programy.	  Plánujeme	  také	  proškolit	  v	  metodě	  dalšího	  pedagoga.	  



Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   02.	  02.	  2015	   Bc.	  Lenka	  Dryeová	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   27.	  04.	  2015	   Bc.	  Lenka	  Dryeová	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   29.	  05.	  2015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bc.	  Lenka	  Dryeová	  

	  

Mgr.	  Věra	  Chaloupková	  
ředitelka	  MŠ	  Kestřany	  

V	  Kestřanech,	  dne	  30.	  června	  2016	  


