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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Naše	  mateřská	  škola	  spolupracuje	  s	  Mensou	  ČR	  již	  třetím	  rokem.	  Metodu	  Mensa	  
NTC	  jsme	  letos	  zařadili	  do	  každodenního	  vzdělávacího	  programu.	  Zaměřili	  jsme	  
se	  především	  na	  ranní	  cvičení,	  a	  to	  rotační,	  motorická	  a	  rovnovážná,	  která	  se	  
dětem	  moc	  líbila.	  Nejraději	  chodíme	  po	  švihadle	  a	  koulíme	  míčky.	  

V	  průběhu	  dopoledních	  vycházek	  zkoušíme	  chůzi	  po	  obrubníku,	  po	  čáře	  a	  
po	  nerovnostech	  a	  užíváme	  si	  u	  těchto	  pokusů	  spoustu	  legrace.	  Se	  staršími	  dětmi	  
si	  hrajeme	  s	  abstraktními	  symboly	  a	  cestou	  na	  hřiště	  poznáváme	  značky	  aut	  a	  
bavíme	  našimi	  výkřiky	  ostatní	  chodce.	  	  

Nově	  jsme	  začali	  každý	  týden	  vytvářet	  myšlenkové	  mapy,	  které	  jsou	  shrnutím	  
našeho	  celotýdenního	  programu.	  Menší	  děti	  si	  je	  lepí	  z	  obrázků	  a	  větší	  děti	  je	  
kreslí	  samy.	  

Ve	  školním	  roce	  2016/2017	  budeme	  pokračovat	  v	  našem	  odpoledním	  Mensa	  
klubu,	  kde	  nás	  nejvíce	  baví	  poznávání	  abstraktních	  symbolů	  (značky	  aut,	  vlajky,	  
dopravní	  značky)	  a	  hádanky	  Brainbox.	  Dále	  využíváme	  didaktické	  pomůcky	  
např.	  Logico	  Piccolo,	  pexetrio,	  GRANU	  –	  Hádanky	  dráčka	  Fráčka.	  Pracujeme	  
s	  listy	  	  od	  pana	  Fořtíka,	  hrajeme	  si	  s	  Legem	  a	  dřevěnými	  stavebnicemi	  	  a	  učíme	  se	  
stavět	  podle	  předlohy.	  

Také	  bychom	  rádi	  pro	  rodiče	  zopakovali	  přednášku	  PhDr.	  J.	  Fořtíkové,	  Ph.D.	  „Jak	  
aktivně	  rozvíjet	  mozek	  dětí	  do	  7	  let	  věku“,	  která	  měla	  v	  minulých	  letech	  velký	  
úspěch.	  

Absolvovaná	  školení	  ve	  školním	  roce	  2015/2016	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   11.	  9.	  2015	   Hedvika	  Časlavová,	  DiS.	  
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