
pobyt na čerstvém vzduchu a v přírodě
mnoho pohybových aktivit a her pod širým nebem
podpora samostatnosti dětí
vnímání a pozorování přírody všemi smysly
kooperativní aktivity a podpora přátelských vztahů mezi dětmi
možnost výběru z různých druhů nabízených činností

Milí rodiče, milí kamarádi,

jsem ráda, že jste si našli čas na počtení o tom, co je u nás 
nového a co nás čeká. Máme před sebou krásné jaro 
a měsíc duben je nabit mnoha opravdu zajímavými aktivitami. 
Neváhejte a podívejte se, co vše Vašim dětem nabídneme na 
našich pobočkách.

Hlavní událostí je pro celý EduArt ŠKOLKA V PŘÍRODĚ, 
které se zúčastní celkem 16 dětí z obou poboček. Věříme v to, 
že celý pobyt bude pro děti velkým přínosem a obohacujícím 
vytržením z všedních dní.

Benefity školky v přírodě pro děti a dětský kolektiv jsou 
nesporné. A právě proto jsme se je rozhodli do našeho programu 
zařadit i přesto, že představuje nemalou administrativní, personální a časovou zátěž pro náš
tým. Přínos školky v přírodě pozitivně ovlivňuje zejména oblast sociální a zdravotní. Navíc budou
při programu přítomni vedle našich učitelů i externí lektoři, kteří program obohatí novými
přístupy i přispějí k bezpečnosti a hladkému průběhu celé akce. Vedle formální edukativní části
programu se přidá i složka neformální, což činí z celého výjezdu unikátní příležitost k navázání
hlubších vztahů mezi učiteli a dětmi, i mezi samotnými dětmi v kolektivu. Přibude též spousta
nových a nevšedních zážitků. Děti budou mít možnost poznat i jiný denní režim než ten školkový,
což jim rozšíří obzory a budou mít příležitost vystoupit ze zaběhlé rutiny a zlepšit tím svoji
adaptabilitu.

Co bude mimo jiné součástí programu?

Věřím, že si všichni účastnící pobyt užijí a motivuje je k účasti v následujících letech.

Přeji zajímavé čtení!
Ida Smékalová, spoluzakladatelka
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Zimě už definitivně odzvonilo a my zde
máme první čistě jarní měsíc, ve kterém se
postupně vystřídají čtyři týdenní témata. 

První téma navazuje na náš celoroční cyklus
projektových týdnu. Tentokrát se zaměříme 
na obojživelníky, kteří jsou specifičtí tím, že
žijí jak na souši, tak i ve vodě. Děti se tak
dozví, která zvířata do této kategorie patří, a
čím jsou tak jedinečná oproti ostatním
druhům zvířat žijících v jednom prostředí. 

Téma druhého týdne se samo nabízí
vzhledem ke křesťanskému svátku Velikonoc.
Toto téma nabízí nepřeberné množství
tvořivých aktivit ať už výtvarných, či
například kulinářských. S dětmi si povíme, čím
jsou tyto svátky výjimečné, proč je slavíme a
jaké se k nim pojí tradice. Nebude chybět ani
zpěv, básničky a tanec.
 
Aby těch oslav nebylo málo, tak i následující
týden budeme slavit, jelikož na pátek 22.
dubna připadá Den Země. Celý týden se
budeme s dětmi zaobírat vším, co je pro naši
planetu charakteristické a co jí činí tak
unikátní v celém pro nás známém vesmíru.
Dotkneme se jak živé, tak neživé přírody.
Povíme si o jejím  vzniku i existenci až po
současnost, i o existenci lidské rasy a její
historii.

Poslední týden nese úžasné téma knihy,
která je jedním z nejúžasnějších vynálezů
všech dob. Knihy v naší společnosti doprovází
člověka od narození až po stáří a jsou pro něj
zdrojem poznání, radosti i emocí. Děti se
seznámí nejen s významem knih, ale i s
vynálezem knihtisku a sami si zkusí svou
vlastní knihu vyrobit. 
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4.-8.4.  Projektový týden - Obojživelníci
13.4.     Velikonoční besídka (dopoledne)
20.4.    Projektový den - Den Země
22.4.    Národní muzeum 

26.4.    Národní technické muzeum 

   KALENDÁŘ AKCÍ

                 (expozice - Zázraky evoluce)

                 (expozice - Knihtisk) 

   

Duben na Vinohradech

Týdenní témata:

Obojživelníci
Velikonoce
Den Země
Moje oblíbená kniha 

      (mezinárodní den knihy)



První dubnový týden započneme dalším
tématem z našeho ročního projektu
‘’Světadíly’’. Tentokrát se zaměříme 
na přírodní krásy Asie. Seznámíme se s
místní rozmanitou faunou a exotickou
flórou. Děti poznají místní endemity jako
jsou tygr, panda, orangutan, varan a
slon indický a zjistí, v čem je Asie
nejlepší.

Svátky oslavující znovuzrození a příchod
jara jsou opět tu. V druhém dubnovém
týdnu se děti seznámí s původem a
tradicemi Velikonoc. Dozví se, jaké
atributy jsou s Velikonocemi spjaty a
sami si vyzkouší tradiční činnosti, jako je
malování vajíček a pletení pomlázky.
Děti se mohou těšit na Velikonoční
oslavu, při které nás navštíví Velikonoční
zajíček a donese nám nějaké překvapení. 
Ekologie je jedním z nejdůležitějších
společenských témat. Ve třetím týdnu se
děti dozví, proč je důležité naši planetu
chránit a jaké kroky mohou sami
podniknout k zachování zdravé přírody.
Seznámí se s pojmem recyklace a
natrénují si správné třídění odpadu. V
pátek oslavíme naši planetu v rámci Dne
Země, který každoročně připadá na
22.dubna.

Konec dubna bude u nás ve školce ve
znamení čarodějnictví. Děti se seznámí s
původem svátku pálení čarodějnic a na
konci týdne jej přímo zažijí. Povíme si, jak
taková čarodějnice vypadá a jací
kamarádi ji většinou doprovázejí - černý
kocourek, netopýr, havran nebo pavouk. 
Ve čtvrtek se naše školka promění v
místo, kde se budou slétávat všichni malí
čarodějové a čarodějky. 
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Duben na Libuši
KALENDÁŘ AKCÍ

6.4.    Canisterapie
12.4.   Velikonoční oslava
20.4.  Ekocentrum Prales 
          (Pražské lesní středisko) 
22.4.  Den Země
28.4.  Čarodějný slet 
29.4.  Pohádková noc

Týdenní témata:

Přírodní krásy Asie 
Veselé Velikonoce
Ekologie 
Pálení čarodějnic 
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Nové tváře 

Naší další posilou, která se Vám představí, je Taylor - učitelka z Ameriky, která působí jak na Praze 4, tak
na Praze 2 v jesličkách.

Jmenuji se Taylor a pocházím z Kalifornie v USA. Na University of California, Santa Barbara jsem
studovala obor psychologie a získala bakalářský titul. Poté jsem se přestěhovala do Prahy, kde žiji od
roku 2019. Jsem z velké rodiny a nejstarší ze třech sourozenců. Co se týká mé praxe s dětmi, mám
zkušenosti s hlídáním dětí. Děti mi do života přináší energii a radost, což je důvod, proč s nimi chci
pracovat a věnovat se jim. Naplňuje mě děti učit, vést, vnímat a pozorovat, jak se rozvíjejí, rostou a jsou
zvídavé. To vše je pro mne velmi obohacující a stejně jako já se snažím učit je, ony učí mě. Děti jsou pro
nás všechny velkou inspirací a každý den nám připomínají, abychom byli stejně přítomní, hraví a
upřímní, jako jsou ony. 

Taylor Lewis

Přečtěte si o paní Martině, která je hospodyní v našich jesličkách na Praze 2 a je velmi cennou posilou
pro tamní tým.

Pocházím z Rychnova nad Kněžnou. Do Prahy jsme se s rodiči a dvěma sestrami přestěhovali, když mi
bylo 5 let. Vystudovala jsem střední rodinnou školu, obor sociální pečovatelství a také vyšší odbornou
školu firemního managementu pro hotely a cestovní ruch. Po absolutoriu jsem šest let pracovala u
letecké společnosti ČSA. Po narození nejstarší dcery jsem se do odvětví cestovního ruchu ještě na rok
vrátila. Potom následovalo období, kdy jsem hledala to pravé. A to jsem našla v MŠ a Jeslích EduArt.
Práce u dětí mne baví a naplňuje. Jezdím do práce s radostí.
Mám tři dcery, ráda cestuji a s dětmi jezdíme na výlety do přírody. Bydlíme v malé obci u Říčan, máme
kousek do lesa na procházky. Když mám volnou chvilku, ráda peču, háčkuji hračky  a  čepičky pro
nedonošená miminka, a šiji i na své dcery.

Martina Kubalová


