
Milí rodiče, milí přátelé,

jsme velice rádi, že otevíráte stránky našeho červnového newsletteru.  

Opět se můžete seznámit s tím, co nás čeká za akce i témata. 
Následující měsíc bude vyvrcholením celého školního roku se spoustou 
událostí a zajímavých činností. Červen je v EduArt vždy ve znamení vítání 
léta, komunitních setkání a také našich tradičních konzultací s rodiči. 
Pojďme si tedy stručně přiblížit jejich obsah a účel.

Třikrát do roka iniciujeme individuální rozhovory, při nichž se naši učitelé 
scházejí s rodiči, aby reflektovali uplynulý trimestr v naší školce.
Setkání s pedagogem, jenž je s dítětem v nejužším styku, rodičům
poskytuje podstatnou zpětnou vazbu. Učitel jim předkládá komplexní 
pohled na vývoj a rozvoj dítěte, identifikuje jeho preference. Reflexe učitele, založená na jeho
každodenním kontaktu s dítětem, nám umožňuje  využívat jeho potenciál optimálně a zameřit
se na ty oblasti, k nimž dítě přirozeně tíhne. 

Rodiče se dozví informace o charakteru a temperamentu dítěte, jaký typ vnímání
upřednostňuje, jaký má vztah k učení či přístup k intelektově zaměřeným aktivitám. Konzultace
postihuje také psychomotorickou oblast, lateralitu či vývoj řeči. Opomenut není ani sociální
vývoj - chování dítěte v kolektivu, kooperativní aspekt, společná hra a přátelské vztahy 
ve skupině.

V rámci pedagogické koncepce EduArt je stěžejní teorie mnohočetné inteligence. Dlouhodobé
pozorování dětí a identifikace jejich silných stránek, spojené s průběžným zapisováním
poznatků, je podstatným zdrojem pro individuální práci pedagoga s dítětem i pro rodiče, kteří
mohou své děti v jejich talentu a vnitřní motivaci dlouhodobě podporovat.

Zároveň jsou tato setkání důležitým zdrojem informací a inspirací pro nás. 

Věřím, že se konzultací opět zúčastníte a budou pro Vás a Vaše děti přínosem!

Přeji Vám krásné léto a příjemné čtení!

Ida Smékalová, spoluzakladatelka

Edíkovy novinky 

Newsletter Jesl í  a školek EduArt  6/2022



Ručička našich hodin ukazuje na červen a my si spolu
s Edíkem užíváme první měsíc léta. Venku je teplo 
a slunečno, příroda je zelená, všude rostou květiny 
a dozrávají první plody. Ve školce proto začneme
tématem, které se věnuje jídlu a pití. Povíme si 
o rozdílnosti ve stravování napříč zeměmi a životními
styly. Vysvětlíme si, proč je pro nás jídlo a pití důležité
a jak přispívá k našemu zdraví. Společně s dětmi
oslavíme mezinárodní den dětí. 

V následujícím týdnu využijeme krásného počasí 
a přesuneme se ven za sportem a přírodou. Čeká nás
neobvyklá olympiáda, kde si děti vyzkouší různé
druhy sportů. Dovíme se, proč je pro nás pohyb
důležitý i jak předcházet úrazům. 

Třetí týden se vydáme poznávat nejpočetnější
kategorii zvířat na světě - bezobratlé, tedy hmyz.
Vyrazíme na výlet do botanické zahrady, kde
budeme mít mnoho příležitostí hmyz pozorovat a
zkoumat. S dětmi se budeme snažit zachytit jeho
krásu a rozmanitost pomocí netradičních výtvarných
technik. 

Předposlední týden se společně s rodiči potkáme na
pikniku v Grébovce, kde slavnostně zakončíme školní
rok. Vyrazíme na čerstvý vzduch a za přírodou ven z
města - na farmu, kde si užijeme jízdy na poníkovi a
potkáme se se zvířátky.

Měsíc i školní rok s dětmi zakončíme pohádkově.
Tématem jsou králové a královny, kde si
představíme, jak reálné, tak pohádkové královské
osobnosti a postavíme hrad. Budeme pořádat velký
bál princů a princezen. A abychom lépe poznali, kde a
jak králové žili, vydáme se na výlet na Pražský hrad. 

1.6.     Oslava mezinárodního dne dětí
7.6.    Letní Edíkova olympiáda
13.6.   Botanická zahrada
16.6.    Focení v parku 
20.6.  Piknik s rodiči
22.6.  Farma a poníci
29.6.  Bál princezen a princů 
30.6.  Výlet na Pražský hrad

KALENDÁŘ AKCÍ
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Červen na Vinohradech

TÝDENNÍ TÉMATA

Jídlo a pití
Eda sportuje
Hmyz
Jedeme na venkov
Králové a královny



Na přelomu května a června nás čeká pestré a zajímavé
téma týkající se australské přírody. Děti se seznámí 
s nejznámějšími australskými endemity, se kterými se
můžeme setkat na tomto kontinentě. Dozví se, jaké
prostředí k životu upřednostňují a čím se živí.
Prozkoumáme nejen pevninu, ale i hluboký oceán. 
Ve středu společně oslavíme Mezinárodní den dětí, který
každoročně připadá na 1. června. 

Lidskou přirozeností je žít v rámci společnosti a budovat
mezilidské vztahy. V druhém červnovém týdnu se
společně zaměříme multikulturní výchovu. Děti se
seznámí s rozdílností mezi lidmi a poznají různá etnika 
a národnosti. Zaměříme se na věkové skupiny lidí a jejich
specifika a navštívíme seniory v Alzheimer home. 

Další týden se společně ponoříme do fascinujícího
vesmíru. Děti poznají rozdíl mezi hvězdami a planetami,
seznámí se se Sluneční soustavou a jejími největšími
oběžnicemi včetně naší domovské planety Země. Dozví,
se, co zapříčiňuje změnu dne, noci, ročních období 
a představíme si náš přírodní satelit - Měsíc. Povíme si 
o raketě a jejím pilotovi - astronautovi a zkusíme si
představit, jak by mohli vypadat mimozemšťané. 

Ve čtvrtém červnovém týdnu se zaměříme na vodní
radovánky. Představíme si místa, kam můžeme jít k vodě
a vysvětlíme si rozdíl mezi vodou sladkou a slanou. Děti
se seznámí s vodními sporty a dozví se, jaké vybavení se
k nim pojí. 

V posledním týdnu měsíce června se rozloučíme se
školkou a budeme si povídat o plánech na léto. Děti se
dozví o typických místech, kde rodiče a děti tráví
prázdniny. Povíme si, jaké věci bychom si neměli
zapomenout zabalit do kufru.  30.6. se rozloučíme 
na oslavě konce školního roku a popřejeme budoucím
školákům hodně štěstí. 
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1.6.    Den dětí - zahradní akce pro děti 

8.6.   Návštěva Alzheimer Home
17.6.  Den otců
21.6.  Výlet k Borovému rybníku 
24.6. Pohádková noc 
30.6. Oslava konce školního roku 

KALENDÁŘ AKCÍ

               a rodiče

Červen na Libuši

TÝDENNÍ TÉMATA

Australští endemité
Svět kolem nás 
Vesmír
Vodní radovánky
Jedeme na prázdniny 




