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Zpráva o činnosti 
školky spolupracující s Mensou ČR 

Soukromá školka Petra využívá v každodenních činnostech dětí v maximální 
míře materiály a poznatky získané na školeních NTC a v poslední době 
aktualizovaných v denním tisku MF Dnes, kde vychází denně stránka podporující 
logické myšlení, cvičení paměti apod., jejíž součástí jsou články pod názvem Mensa 
pro děti. Naše školka má vzhledem k malému počtu dětí (max. 15) možnost 
individuálního přístupu a tak se dá velmi dobře do výchovné činnosti začlenit nová 
aktivita využívající nápady z NTC školení.  

Tyto aktivity se zpravidla odehrávají po svačině kolem 9. hodiny, kdy všechny 
děti sedí v kroužku na polštářkách na zemi a učitelka (říkají jí „teto“ a mají velmi 
úzký vztah a důvěru) po vzájemném pozdravení a krátkém popovídání, kdy děti 
vzpomínají, co dělaly například minulé odpoledne, o víkendu apod., vysvětlí pedagog 
pravidla zamýšlené činnosti – hry. Poté se odehrává každý den trochu jiné cvičení – 
motorika celého těla, cvičení paměti, logické hádanky apod. 
 
Příklad konkrétní aktivity využívající NTC učení 
 
Pomůcky 
 
Hladké oblázky velké cca 5 x 5 cm, tažné lano, plastové lehké míče o průměru cca 30 
cm, polystyrénová skládačka na sestavení chodníčku, obrázkové samolepky, mašličky 
nebo tetování na označení pravé nebo levé ruky. 
  
Metodika cvičení 
 

1. Pedagog zahájí pravidelné ranní cvičení, služba – někdo z dětí rozdá pomůcky 
k označení ruky (točení se provádí v jednom dni pouze za jednou zvolenou 
rukou, například stále doprava), které si děti přilepí. 

2. Po dobu 2-3 minut se na hudbu děti točí za zvolenou rukou. Pedagog hudbu 
přerušuje – točení končí a zase na hudbu začíná. 

3. Každé z dětí si vezme část stavebnice, kterou přidá do společně stavěného 
„chodníčku“. Na hudbu se postupně děti snaží přejít po chodníčku, aniž by 
šláply na zem. Hudbu pedagog opět přerušuje a v tom okamžiku všichni dělají 
„sochu“. 

4. Následuje uklizení chodníčku a opět 1 min točení na hudbu. Pedagog dohlíží 
na bezpečnost (hudba nesmí být příliš rychlá, aby se děti nerozdováděly a 
nezranily). 

5. Pedagog připraví oblázkový chodníček a děti přejdou po něm. 
6. Děti si berou lana a udělají z nich „koleje“ pro míč. Posílají si na hudbu míče 

„po kolejích“ a musí přestat, když nastane ticho.  
7. Lana poté pedagog natáhne přes místnost a děti po nich přejdou. 
8. Cvičení uzavírá poslední minuta točení za „rukou dne“ označenou obrázkem. 

. 



Poznámky 
 
Celý soubor cvičení lze za hezkého počasí provádět venku, nejlépe na trávníku. 
 
Ilustrační fotografie z této aktivity MŠ Petra 
 

   
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za uplynulý rok se děti zdokonalily ve znalostech vlajek, značek aut, hry 
pexeso, doplňování chybějících obrázků, doplnili jsme spoustu pomůcek pro nácvik 
jemné motoriky (pinzetový úchop – děti umísťují závažíčka na příslušná místa do 
krabičky, pipetou překapávají obarvenou vodu, často vystřihují, šroubují matičky na 
šrouby apod. Novinkou jsou v naší školce pravidelná odpoledne s rodiči, kdy děti na 
připravených stanovištích buď v herně, nebo na zahradě  absolvují s alespoň jedním 
rodičem několik úkolů ( opět hádanky, určování vůní nebo chutí poslepu, konstrukce 
jednoduchých modelů – například auta – viz obrázek níže, šplhání na stěnu, 
jednoduché chemické pokusy – raketa z jedlé sody a octa….). Tato společně strávená 
odpoledne mají velký vliv nejen na upevnění vztahu mezi dětmi a rodiči, ale rodiče 
pak přesně vědí, co děti dokáží a potřebují procvičit, takže s nimi v podobném duchu 
mohou pracovat i doma a v neposlední řadě se tak zlepšuje spolupráce školky s rodiči. 

 



 

 

   Fotografie ze zábavného odpoledne  

Absolvovaná školení 
 
Název kurzu Datum Jména proškolených učitelek 
Mensa NTC pro školky I. 2. 6. 2014 RNDr. Alena Havlíková, Klára Hakenová 
Mensa NTC pro školky II. 26. 6. 2014 Klára Hakenová 
Mensa NTC pro školky III.   

RNDr. Alena Havlíková 
ředitelka školky 

V Liberci, dne 27. 6. 2015 


