
Svět	  dětí	  Kulíšek,	  Brandýská	  477/19,	  277	  13	  Kostelec	  nad	  Labem	  
	  

	  

Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Soukromá	  školka	  Svět	  dětí	  Kulíšek	  poskytuje	  dětem	  téměř	  rodinné	  prostředí,	  
které	  je	  stimulující,	  pozitivní	  a	  zdravé,	  aby	  pomáhalo	  dětem	  růst	  a	  učit	  se	  tak,	  aby	  
dospěly	  v	  odpovědné	  a	  přemýšlivé	  lidi.	  Klademe	  důraz	  na	  přátelskou	  atmosféru,	  
příjemné,	  podnětné	  a	  usměvavé	  prostředí.	  Snažíme	  se	  dětem	  zajistit	  i	  kvalitní	  
učební	  pomůcky,	  jako	  je	  například	  interaktivní	  tabule.	  

V	  naší	  školce	  upřednostňujeme	  zážitkovou	  pedagogiku.	  Děti	  mají	  možnost	  
navštěvovat	  v	  dopoledních	  i	  odpoledních	  hodinách	  velké	  množství	  kroužků	  
pod	  vedením	  odborných	  lektorů	  –	  zpívánky,	  angličtina,	  výtvarný	  kroužek,	  
keramika,	  rytmika,	  baletní	  přípravka,	  jóga	  pro	  děti,	  deskové	  hry.	  

V	  na	  začátku	  roku	  2012	  jsme	  se	  absolvovaly	  kurz	  metody	  NTC	  systému	  učení	  a	  
postupně	  ho	  začaly	  aplikovat	  do	  volných	  i	  řízených	  činností	  v	  Kulíškovi.	  Metoda	  
NTC	  systému	  učení	  se	  tak	  stala	  nedílnou	  součástí	  technik,	  užívaných	  
při	  obohacování	  učiva	  pro	  děti.	  

Do	  Kulíška	  dochází	  denně	  okolo	  20	  dětí	  a	  jejich	  věková	  hranice	  se	  většinou	  
pohybuje	  okolo	  tří	  let.	  Naše	  školka	  je	  soukromým	  subjektem	  a	  školné	  hradí	  
pouze	  rodiče,	  většina	  dětí	  zůstává	  pouze	  1	  až	  2	  roky	  –	  do	  doby,	  než	  jsou	  přijaty	  
do	  státní	  školky.	  Vzhledem	  k	  nízkému	  věku	  dětí	  přizpůsobujeme	  motorická	  
cvičení,	  práci	  s	  abstraktními	  symboly	  i	  pozornost	  s	  logickým	  myšlením	  tak,	  aby	  
byly	  srozumitelné	  a	  poutavé	  i	  pro	  menší	  děti.	  

Metoda	  NTC	  systému	  učení	  v	  praxi:	  	  

Do	  našich	  „ranních	  rituálů“	  jsme	  zařadili	  otáčení	  kolem	  své	  osy	  a	  práci	  
s	  abstraktními	  symboly.	  V	  rámci	  dopoledního	  programu	  se	  zaměřujeme	  
na	  motorická	  cvičení	  –	  akomodaci	  oka	  v	  rámci	  různých	  her	  a	  cvičení	  s	  míči	  a	  
míčky	  různých	  velikostí,	  barev,	  materiálů.	  V	  tělocvičně	  jsme	  nalepili	  na	  zeď	  
terčíky	  různých	  barev	  a	  velikostí,	  do	  kterých	  se	  děti	  snaží	  trefovat	  –	  ať	  už	  
neřízeně,	  nebo	  dle	  pokynů	  tety.	  Trénink	  chůze	  po	  laně	  (venku	  při	  procházce	  
po	  obrubníku)	  –	  hra	  na	  krokodýli,	  při	  pobytu	  venku	  skákání	  panáka,	  cvičení	  
s	  gymnastickou	  stuhou.	  

Velice	  oblíbená	  je	  u	  našich	  dětí	  práce	  s	  abstraktními	  symboly.	  Znaky	  aut	  a	  
dopravní	  značky,	  vlajky	  států,	  využíváme	  k	  různým	  hrám.	  Při	  procházce	  venku	  
děti	  poznávají	  jednotlivé	  značky	  aut	  a	  soutěží,	  kdo	  jich	  pozná	  víc.	  Ke	  každé	  
značce	  jsme	  vymysleli	  krátkou	  říkanku	  –	  do	  tohoto	  rýmování	  byli	  zapojeni	  i	  
rodiče,	  které	  vymýšlení	  rýmů	  velice	  bavilo	  ☺	  .	  



V	  letošním	  školním	  roce	  jsme	  zařadili	  práci	  s	  vlajkami,	  názvy	  zvířat	  a	  rostlin.	  
Na	  konci	  školního	  roku	  nejstarší	  děti	  dokázaly	  výborně	  kombinovat	  a	  spojovat	  
značky	  aut	  s	  vlajkami	  států,	  názvy	  zvířat	  a	  rostlin.	  

V	  rámci	  odpoledního	  programu	  s	  dětmi	  hrajeme	  různé	  deskové	  hry	  a	  pracujeme	  
s	  hádankami.	  K	  již	  stávajícím	  deskovým	  hrám	  byly	  zakoupeny	  nové	  od	  firmy	  
SMART	  GAMES,	  dětské	  sudoku,	  Kuřecí	  olympiáda,	  BrainBox,	  Cink!,	  Umí	  prase	  
létat?.	  Novinkou	  v	  letošním	  roce	  je	  zařazení	  kroužku	  Deskové	  hry,	  který	  probíhá	  
každé	  páteční	  odpoledne.	  

Velmi	  úzce	  spolupracujeme	  s	  rodiči.	  Téměř	  denně	  je	  informujeme	  o	  programu	  
ve	  školce,	  o	  technikách	  výuky	  –	  např.	  metoda	  NTC	  učení,	  o	  tom,	  co	  se	  povedlo	  a	  
jak	  jsou	  šikovné	  jejich	  děti.	  Ukázku	  práce	  s	  abstraktními	  symboly	  jsme	  v	  letošním	  
roce	  zařadily	  do	  závěrečné	  akademie,	  kde	  sklidila	  velký	  úspěch.	  	  

Podrobné	  informace	  o	  této	  metodě	  rodiče	  také	  naleznou	  na	  našich	  webových	  
stránkách	  v	  sekci	  NTC	  systém	  učení.	  

Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   14.	  2.	  2012	   Bc.	  Lenka	  Krobová	  

Lenka	  Benešová	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   28.	  8.	  2013	   Bc.	  Lenka	  Krobová	  

Lenka	  Benešová	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   	   	  

	  

Lenka	  Benešová	  

V	  Kostelci	  nad	  Labem,	  
dne	  20.	  srpna	  2014	  


