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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Nadále	  	  plánujeme	  	  činnosti	  	  v	  	  našich	  	  třídních	  	  vzdělávacích	  	  plánech	  	  v	  	  
mateřské	  	  škole	  	  na	  základě	  teorie	  mnohočetných	  inteligencí	  (podle	  Howarda	  
Gardnera).	  Nabízíme	  dětem	  podnětné	  prostředí	  a	  aktivity,	  které	  oslovují	  „silnou“	  
stránku	  dítěte	  (dítě	  si	  samo	  vybírá	  hračky	  a	  činnosti,	  může	  pracovat	  vlastním	  
tempem	  na	  rozdílných	  či	  různě	  obtížných	  úkolech,	  učitelky	  nejednají	  na	  základě	  
stereotypů	  ,	  zažitých	  očekávání	  –	  holčičí	  a	  klučičí	  hračky)	  Využíváme	  moderních	  
technologií	  (interaktivní	  tabule,	  tablety)	  

K	  aktivitám,	  které	  pravidelně	  do	  programu	  zařazujeme,	  jsme	  přidali:	  

• trénování	  rovnováhy	  s	  použitím	  balančních	  disků,	  lavičky,	  lana	  
• chůze	  po	  čáře	  v	  určeném	  směru	  
• „čtení“	  knížek	  a	  encyklopedií	  
• používání	  her	  z	  řady	  Smart	  Games	  (např.	  Tři	  malá	  prasátka,	  Den	  a	  noc,	  

Záhadný	  hrad,	  Schody)	  
• hraní	  her	  rozvíjející	  plošnou	  představivost	  (např.	  Náklaďáky,	  Chytré	  

autíčko)	  
• řešení	  technických	  problémů	  –	  stavby	  mostů,	  pokusy	  
• další	  podporování	  zájmu	  a	  obliby	  písmen,	  číslic	  (např.	  V	  kostce!	  Abeceda,	  

První	  čísla)	  
• procvičování	  pravolevé	  orientace	  –	  např.	  hrou	  Kde	  bydlí	  zvířátka?	  
• zařazování	  obrázků	  do	  různých	  kategorií	  
• podporování	  zájmu	  o	  vesmír,	  návštěvy	  planetaria	  -‐	  spolupráce	  s	  

Techmania	  Science	  Center	  
• používání	  hry	  –	  Logico	  primo,	  Logico	  piccolo	  
• konstruování	  ze	  stavebnic	  v	  2D,	  3D	  podle	  předlohy	  
• grafomotorické	  cvičení	  na	  interaktivní	  tabuli	  
• enigmatické	  hádanky	  

Při	  všech	  motorických	  aktivitách	  se	  snažíme	  dodržovat	  zásady,	  které	  jsou	  při	  
těchto	  činnostech	  velmi	  důležité:	  

Ø Cvičení	  je	  každodenní	  
Ø Cvičení	  se	  opakuje	  –	  vytvoření	  návyku	  
Ø Při	  cvičení	  dodržujeme	  zásadu	  posloupnosti,	  postupného	  zatěžování	  
Ø Dítě	  musí	  mít	  přesnou	  představu	  o	  správném	  provádění	  činnosti,	  cviky	  
Ø demonstrujeme,	  provádíme	  korekci	  
Ø Dítě	  vedeme	  k	  sebehodnocení	  
Ø Podporujeme	  všestrannost	  



Celkově	  vzdělávání	  stavíme	  na	  akceleraci	  podle	  individuálních	  možností	  dítěte,	  
obohacování,	  diferenciaci,	  v	  souvislosti	  s	  tím	  vytváříme	  portfolia	  dětí	  –	  záznamy	  
o	  tom,	  co	  dítě	  tvoří,	  co	  ví,	  co	  ho	  zajímá.	  

Prohlubujeme	  šance	  dětí	  zvyšovat	  svůj	  intelektový	  potenciál	  a	  prostor	  pro	  svoje	  
úspěšné	  uplatnění	  v	  životě.	  Informujeme	  rodiče	  dětí	  o	  zajímavých	  akcích	  Mensy	  
ČR,	  prohlubujeme	  jejich	  povědomí	  o	  metodách	  NTC	  vzdělávání.	  

Mgr.	  Jitka	  Adamová	  
ředitelka	  mateřské	  školy	  
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