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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Věková	  kategorie	  3–4	  roky,	  třída	  Sovičky	  
	  
Mensa	  KLUBíčko	  
	  
Ve	  třídě	  Soviček	  se	  rozmotávají	  nitky	  našeho	  kouzelného	  klubíčka	  už	  po	  
příchodu	  do	  školky.	  Děti	  mají	  svá	  místa	  v	  šatně	  označena	  vlajkami	  států.	  
Z	  dalších	  aktivit	  jsme	  zaměřeni	  především	  na:	  
	  

• Motorická	  cvičení	  –	  rotační	  a	  rovnovážná	  cvičení	  
o Točíme	  se	  kolem	  vlastní	  osy	  –	  střídáme	  pravou	  i	  levou	  stranu	  
o Chodíme	  po	  čáře	  na	  zemi,	  švihadle	  nebo	  po	  lavičce	  
o Házíme	  a	  chytáme	  velké	  i	  menší	  pěnové	  míčky	  
o Cvičíme	  s	  obručí.	  

	  
• Hry	  se	  symboly	  abstraktních	  pojmů	  –	  učíme	  se	  rozpoznávat	  vlajky	  

jednotlivých	  států	  a	  automobilové	  značky,	  hledáme	  jejich	  společné	  znaky	  
(např.	  barvy,	  pruhy,	  písmena...)	  –	  známe	  už	  tolik	  vlajek,	  že	  nám	  k	  tomu	  
nestačí	  prsty	  na	  pravé	  i	  levé	  ruce.	  	  
	  

• Kartičkové	  skládanky	  
Pracujeme	  s	  kartičkovými	  skládankami	  –	  spojování	  symbolů	  a	  
odpovídajícího	  počtu	  1-‐5	  (čtyři	  skupiny	  předmětů)	  do	  souřadnic.	  
	  

o Třídění	  předmětů	  do	  skupin	  podle	  materiálu	  (Ekologie)	  
o Kombinace	  předmětu	  a	  odpovídající	  barvy,	  kombinace	  předmětů	  

do	  skupin	  
o Kombinace	  velkých	  a	  malých	  předmětů	  v	  souřadnicích.	  	  

	  
• Hudba	  –	  klasická	  hudba	  nám	  zpříjemňuje	  první	  hodinu	  pobytu	  ve	  školce,	  

kdy	  se	  každý	  sám	  věnuje	  nějaké	  činnosti	  z	  praktického	  života	  
(přesýpáme,	  přebíráme,	  	  třídíme,	  skládáme	  předměty	  dle	  velikosti,	  délky,	  
hmotnosti,	  využíváme	  stavebnic	  MINDOK,	  dřevěných	  i	  papírových	  puzzle	  
atd.)	  	  
Veselé	  pískání	  –	  zdravé	  dýchání	  –	  hra	  na	  flétničku	  –	  nám	  umožňuje	  
nejen	  pracovat	  s	  dechem,	  ale	  také	  rozvíjet	  jemnou	  motoriku	  a	  koordinaci	  
prstíků.	  Při	  rytmických	  cvičení	  tleskáme	  nebo	  využíváme	  sadu	  
perkusových	  nástrojů.	  

	  



Věková	  kategorie	  5–6	  let,	  třída	  Bubo	  Bubo	  –	  předškoláci	  
	  
Mensa	  KLUBíčko	  –	  u	  předškoláků	  se	  kutálí	  a	  my	  pomalu	  rozmotáváme	  jeho	  
jednotlivé	  nitky.	  Předškoláci	  mají	  ve	  svých	  šatnách	  umístěny	  symboly	  aut.	  
Z	  dalších	  aktivit	  se	  věnují	  zejména:	  
	  

• Motorická	  cvičení	  
Rotační	  a	  složitější	  rovnovážná	  cvičení	  –	  rotujeme	  kolem	  vlastní	  
osy	  s	  otevřenýma	  i	  zavřenýma	  očima,	  střídáme	  směry,	  přechody	  
přes	  odlišně	  širokou	  lavičku	  v	  mnoha	  variantách.	  	  

o Akomodaci	  čočky	  –	  házení,	  chytání	  a	  koulení	  různých	  druhů	  míčů,	  
hry	  s	  padákem,	  opičí	  dráhy.	  	  

o Rozvoj	  jemné	  motoriky	  a	  grafomotoriky	  –	  uvolňování	  zápěstí	  a	  
prstů	  
	  

• Hry	  se	  symboly	  abstraktních	  pojmů	  –	  děti	  znají	  20	  značek	  aut	  a	  20	  
vlajek	  států,	  k	  6	  státům	  (ČR,	  Itálie,	  Německo,	  Anglie,	  Čína,	  Austrálie)	  si	  
děti	  vytvořily	  vlastní	  asociace.	  
	  

• Hudba	  –	  posloucháme	  hudbu	  vážnou	  i	  nevážnou,	  rytmická	  cvičení,	  
zpíváme	  i	  tančíme.	  Dechová	  cvičení	  a	  jemnou	  motoriku	  si	  procvičujeme	  
při	  hraní	  na	  flétnu.	  	  
	  

• Pracovní	  listy	  –	  pracujeme	  s	  Mensa	  PL	  na	  rozvoj	  logického	  a	  
abstraktního	  myšlení,	  na	  rozvoj	  znalostí,	  na	  rozvoj	  fantazie	  a	  tvořivosti,	  na	  
rozvoj	  koncentrace,	  postřehu	  a	  pozornosti,	  rozvíjíme	  verbální	  schopnosti,	  
znalost	  písmen	  a	  matematiku.	  	  

o Co	  do	  řady	  nepatří,	  Cesta	  domů	  z	  bludiště,	  Roční	  období,	  Co	  
rozkvétá	  na	  louce	  (logická	  řada),	  Jarní	  dvojice	  
(postřeh/pozornost),	  Kuřecí	  cesta	  (rozvoj	  abstraktního	  myšlení),	  
Stínohra	  (vizuální	  vnímání	  a	  pozornost)	  atd.	  
	  

• IQ	  Testy	  –	  jednotlivě	  nebo	  také	  společně	  hledáme	  symbol,	  který	  patří	  
místo	  otazníku	  (FORTIQ.2015)	  
	  

• Hádankový	  příběh	  –	  jednou	  za	  měsíc	  vkládáme	  do	  našeho	  
MensaKlubíčka	  hádankový	  příběh	  –	  všechny	  děti	  znají	  dědečka,	  který	  
nám	  vypráví	  hádankové	  příběhy	  na	  které	  pak	  společně	  hledáme	  správné	  
odpovědi.	  

	   	  



Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   10.6.	  2014	  

7.	  11.	  2014	  

Lucie	  Fraňková,	  Gabriela	  Babická	  

Jitka	  Hernychová,	  Kateřina	  Staňková	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   9.	  12.	  2014	   Lucie	  Fraňková,	  Jitka	  Hernychová	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   	   	  

	  Mgr.	  Lucie	  Fraňková	  
	  hlavní	  učitelka	  
	  
	  Mgr.	  Gabriela	  Babická	  	  
	  jednatelka	  

V	  Benicích,	  10.	  srpna	  2015	  


