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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Výchovný	  a	  vzdělávací	  program	  MŠ	  Petra	  i	  v	  tomto	  školním	  roce	  vycházel	  z	  NTC	  
učení	  a	  jednotlivé	  aktivity	  byly	  vybírány	  tak,	  aby	  byla	  rozvíjena	  schopnost	  
abstraktního	  myšlení	  společně	  se	  slovní	  zásobou	  i	  motorikou	  celého	  těla.	  

Velmi	  oblíbenou	  hrou	  „Cesta	  k	  hádance“	  si	  děti	  po	  cestičkách	  došly	  pro	  hádanky	  
přiměřené	  jejich	  věku	  a	  po	  vyřešení	  mohly	  pokračovat	  dál.	  Pro	  větší	  děti	  už	  je	  
hra	  organizovaná	  jako	  soutěž	  na	  čas	  (Obr.	  1	  a	  2)	  

 
	  

 
	  

Obr. 1 Obr. 2 

Naše	  školka	  spolupracuje	  s	  odborným	  učilištěm,	  a	  tak	  si	  děti	  mohou	  jednou	  za	  2–
3	  měsíce	  vyrobit	  ze	  dřeva	  nebo	  z	  kovů	  různé	  pomůcky	  pro	  další	  aktivity.	  Jednou	  
z	  nich	  byla	  sada	  dřevěných	  kostek,	  které	  pak	  děti	  vkládají	  do	  krabiček	  podle	  
barvy,	  podle	  velikosti	  apod.	  (Obr.	  3,	  4	  a	  5).	  Podobně	  třídit	  do	  krabiček	  měly	  děti	  i	  
barevné	  míčky	  (Obr.	  6).	  

 
	  

Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 

	  



	  

Obr.	  6	  

Výbornou	  aktivitou	  se	  ukázala	  hra	  na	  „Zemi“.	  Děti	  samy	  vyráběly	  mapy,	  
seznámily	  se	  s	  glóbusem	  a	  učily	  se	  kromě	  názvů	  států	  i	  vlajky.	  Tato	  aktivita	  byla	  
letos	  doplněna	  i	  o	  informaci	  o	  Letních	  OH,	  aby	  se	  dostalo	  do	  povědomí	  dětí,	  kolik	  
je	  na	  světě	  zemí	  a	  sportovců,	  kteří	  budou	  soutěžit.	  	  Děti	  vyrobily	  i	  mapu	  z	  
popcornu,	  což	  se	  jim	  moc	  líbilo	  (Obr.	  7	  a	  8).	  

 
	  

 
	  

Obr. 7 Obr. 8 

	  

Motoriku	  celého	  těla	  i	  prevenci	  plochých	  nožiček	  stále	  procvičujeme	  na	  
aktivitách	  typu	  chození	  po	  laně	  položeném	  na	  zemi,	  na	  kamínkách	  nebo	  pomocí	  
podložky	  pro	  hru	  Twister.	  (Obr.	  9	  a	  10).	  

 
	  



	  

 
	  
	  

Obr. 9 Obr. 10 

Z	  dalších	  pohybových	  aktivit	  se	  věnujeme	  hodně	  sportovní	  přípravě	  na	  florbal,	  
tenis,	  plavání	  a	  lyžování.	  I	  při	  těchto	  aktivitách	  máme	  pro	  děti	  ve	  volných	  chvílích	  
odpočinku	  připravené	  s	  tématikou	  daného	  sportu,	  kterému	  se	  děti	  právě	  věnují.	  
Hádanky	  jsou	  ukryté	  například	  pod	  kužely	  při	  florbalu	  nebo	  je	  součástí	  rozcvičky	  
hra	  s	  plachtou	  a	  velkým	  míčem	  a	  děti	  se	  učí	  poslouchat	  a	  vytvářet	  vzájemnou	  
spoluprací	  tým	  (Obr.	  11	  a	  12).	  
	  
	  

 
	  

Obr. 11 Obr. 12 

Předškoláci,	  kteří	  již	  v	  době	  poledního	  klidu	  nespí,	  se	  kromě	  častého	  trénování	  
motoriky	  ruky	  malováním	  a	  hraním	  stolních	  deskových	  her	  –	  dáma,	  karty,	  
člověče	  nezlob	  se	  a	  pexesa	  různých	  zaměření	  věnují	  i	  přírodovědným	  aktivitám,	  
případně	  využívají	  přírodniny	  při	  sestavování	  obrázků,	  slov	  apod.	  (Obr.	  13	  a	  14).	  
	  



 
Obr. 13 Obr. 14 

Program	  naší	  školky	  je	  velmi	  pestrý	  a	  tato	  zpráva	  zahrnuje	  jen	  výběr	  těch	  
nejzákladnějších	  činností,	  které	  přímo	  vycházejí	  ze	  spolupráce	  s	  Mensou	  a	  
hlavně	  školení	  NTC	  učení.	  

RNDr.	  Alena	  Havlíková	  
ředitelka	  školky	  

V	  Liberci,	  dne	  26.	  června	  2016	  


