Sportovní MŠ Človíček, Chocerady 334, 257 24 Chocerady

Zpráva o činnosti
školy spolupracující s Mensou Č
R
Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček
za školní rok 2014/2015
V letošním roce jsme výuku systémem NTC zařadili nejen do kroužků v rámci předškolní
přípravy, ale hlavně do nového ŠVP s názvem Človíčkovi toulavé tretry, který už svým
názvem napovídá, že bude jak o sportu, tak hlavně o cestování.
Během celého školního roku jsme s dětmi probírali veškerá témata jak z domácího tak
světového hlediska.
Děti například zaujalo, jak slaví Vánoce lidé po celém Světě, kdo jinde nosí dárky a jaké, kde
mají na Štědrý den počasí.
Překvapením pro nás bylo také zjištění, že lidé, kteří mluví jiným jazykem, mají také jiná
přísloví. Četli jsme si přísloví v cizích jazycích a přemýšleli, jaký mají asi význam.
Všechny děti si letos vyzkoušeli testy portálu Proškoly.cz a pracovali na úkolech v
programech pro interaktivní tabule.
V rámci cestovatelských témat jsme si zahráli i několik orientačních her. Potěšil mě úspěch
dětí ve hře zaměřené na orientaci podle světových stran, kde družstva závodila, kdo dříve
vyplní správnými barvami tabulku, na které byly značky světových stran. Značky základních
stran byly rozmístěny po tělocvičně, vedlejší směry si dětmi musely odvodit samostatně.
Díky této hře, dokáží děti, vidíli budovu školky, ukázat směrem k Severu. V závislosti k naší
poloze na mapě, mají také vytvořené asociace ke státům ležícím směrem světových stran
(Západ – Amerika  Brambory)
Kroužek „Chytré hlavy“
Kroužek Chytrých hlav probíhá u nás v MŠ jedenkrát týdně, v rámci předškolní přípravy
během poledního klidu a je určen pro děti od 5 let.
Díky tomu, že převážná část dětí z MŠ letos pokračovala, mohli jsme v kroužku NTC po
prázdninách navázat na probraná témata, zopakovat je a pustit se do dalších zajímavostí z
nových států.
Pro urychlení práce jsem letos pro děti vytvořila ke každému státu pracovní list, na kterém
byly důležité asociace zde byli znázorněny piktogramem, nebo fotografií.
Jako výstup z kroužku „Chytrých hlav“, jsme v květnu na besídce ke Dni matek, předvedli
rodičům cca 10minutovou dramatizaci „Cestujeme po Světe“, kde dvě děti představovaly
cestovatele z ČR, kteří s batůžky objeli většinu zemí, o kterých jsme si letos povídali. V
každé zemi byl další malý Človíček, který nám zemi a její zajímavosti představil.

