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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

S	  tříletými	  dětmi,	  které	  k	  nám	  letos	  nově	  nastoupily,	  začínáme	  aktivity	  kurzu	  
Mensa	  NTC	  od	  začátku.	  Realizujeme	  s	  nimi	  aktivity	  rozvíjející	  hrubou	  motoriku,	  
ať	  už	  se	  jedná	  o	  rovnovážná	  cvičení	  (chůze	  po	  laně,	  lavičce,	  skoky	  snožmo,	  
po	  jedné	  noze),	  zdolávání	  různých	  překážek,	  točení	  se	  kolem	  své	  osy,	  hod	  míčem	  
na	  cíl	  nebo	  hry,	  při	  nichž	  děti	  rozvíjí	  akomodaci	  např.	  hledání	  a	  přenášení	  
předmětů	  po	  místnosti,	  přiřazování	  stejných	  obrázků,	  hry	  s	  míčem.	  Tyto	  aktivity	  
zařazujeme	  při	  ranním	  cvičení.	  Při	  pobytu	  venku	  se	  snažíme	  s	  dětmi	  chodit	  
do	  okolních	  parků,	  kde	  mají	  příležitost	  zdolávat	  přírodní	  terén.	  	  

Ráno	  po	  příchodu	  i	  při	  řízené	  činnosti	  zařazujeme	  hry	  rozvíjející	  paměť	  a	  
postřeh.	  Při	  ranních	  hrách	  je	  to	  například	  Dobble,	  pexeso,	  Pexetrio,	  Candy’s,	  
kimova	  hra.	  Při	  řízených	  aktivitách	  se	  jedná	  o	  hry,	  kdy	  děti	  pozorují	  a	  hledají,	  co	  
zmizelo,	  přibylo,	  změnilo	  se…	  Do	  jednoho	  z	  našich	  detašovaných	  pracovišť	  byly	  
zakoupeny	  iPody	  a	  k	  nim	  program	  Předškolní	  brašnička,	  s	  nímž	  děti	  pracují	  
v	  době	  ranních	  her	  a	  aktivního	  odpočinku.	  

V	  průběhu	  celého	  školního	  roku	  pracujeme	  také	  se	  symboly	  nesoucími	  určitý	  
význam	  např.	  piktogramy,	  které	  značí	  třídní	  pravidla,	  „Smajlíci“,	  kteří	  
symbolizují	  emoce.	  Se	  staršími	  dětmi	  (4–6	  let)	  se	  učíme	  rozeznávat	  značky	  aut	  a	  
správně	  je	  pojmenovávat,	  v	  oblasti	  týkající	  se	  dopravy	  učíme	  děti	  rozeznávat	  i	  
význam	  dopravních	  značek.	  V	  souvislosti	  s	  tématem	  cestování	  se	  děti	  učí	  
poznávat	  vlajky	  jednotlivých	  zemí.	  Další	  symboly	  se	  odvíjí	  od	  zájmu	  dětí	  např.	  
znaky	  fotbalových	  klubů.	  	  

Když	  se	  učíme	  s	  dětmi	  básně	  a	  písně,	  snažíme	  se	  často	  využívat	  efektivní	  způsob	  
zapamatování,	  kdy	  spojujeme	  slova	  především	  s	  pohybem,	  ale	  také	  s	  vizualizací,	  
kdy	  kreslíme	  vybraná	  slova.	  

Pokoušíme	  se	  rodiče	  z	  našich	  školek	  seznamovat	  s	  nabídkou	  zajímavých	  
deskových	  her.	  
	   	  



Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   03.	  12.	  2014	  

02.06.	  2014	  
Zdenka	  Nováková,	  Ludmila	  Zíková	  	  	  	  	  	  
Klára	  Fejtová	  
Lada	  Sedláková	  

Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   26.06.	  2014	  
	  
25.	  2.	  2015	  

Zdenka	  Nováková,	  Klára	  Fejtová,	  
Ludmila	  Zíková	  
Lada	  Sedláková	  

Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   14.10.2014	  
	  
8.	  6.	  2015	  

Zdenka	  Nováková,	  Ludmila	  Zíková,	  
Klára	  Fejtová	  
Lada	  Sedláková	  

	  

Mgr.	  Klára	  Fejtová	  
učitelka	  MŠ	  

V	  Praze,	  dne	  28.	  června	  2016	  


