
Milí rodiče, milí kamarádi,

        začíná nám letní měsíc červenec. Většina lidí vnímá prázdniny
jako synonymum odpočinku. Pro nás to však tak úplně neplatí
a v tomto konkrétním případě nás to dokonce i velice těší! 
Na obou pobočkách máme plný provoz a i když děti zažijí 
pohodový letní program s příchutí prázdnin, naše dospělá část
 týmu intenzivně  pracuje na skvělých novinkách a to pro obě naše
pobočky. 
         Děti na Praze 2 prázdninový závan jistě pocítí, 
protože kvůli instalaci střešních oken v naší školce se na léto 
"vypravíme" na přechodné útočiště. Tím bude základní škola 
ve Slovenské ulici, která nám poskytne adekvátní a plnohodnotné 
zázemí. K dispozici máme několik tříd, sociální zařízení a jako 
vítané zpestření - zahrádku s herními prvky a stinnými kouty.        
        Na Praze 4 nám zajistí vyžití naše úžasná zahrada, kde plánujeme instalaci dřevěných
vyvýšených záhonků. Na těch si děti zdokonalí své zahradnické schopnosti a vypěstují si během
léta zdravou svačinku vlastníma rukama. Určitě budeme též hodně využívat úkrytu pod stromy
i osvěžující vodní mlhu. Tato pobočka bude mít od července také novou paní ředitelku - Adélu
Stejskalovou, kterou však všichni - jak rodiče tak děti, velmi dobře znají. Nejen, že bude mít na
starosti chod školky, ale bude působit nadále i jako učitelka a logopedka.

Na léto s Vašimi dětmi se těší celý náš tým!

          Snad největší novinkou však je, že se EduArt na Praze 2 rozroste o nový prostor! 
Protože je o naše služby velký zájem, vybudujeme několik tříd celkem pro 20 dětí v přízemí
přilehlého činžovního domu. Noví příchozí se mohou těšit na krásně zrekonstruované místnosti 
se skvělým zázemím a vybavením již od podzimu.

Máme toho před sebou hodně, tak nám držte palce:-)

Přeji všem příjemné a slunné dny!

Ida Smékalová, 
spoluzakladatelka
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Chráníme přírodu
U rybníka
Oblečení
Česká republika

První prázdninový měsíc již strávíme v našem
útočišti v ZŠ Slovenská, kam se školka na léto
přesouvá z důvodu rekonstrukce střechy. 
Tento fakt nám ale nebrání i nadále objevovat
svět kolem nás. Proto jsme si i v červenci připravili
mnohá zajímavá témata. První červencový týden
nese název “U rybníka”. 
S dětmi se zaměříme na tento bohatý kus naší
přírody. Dozajista naplno využijeme i zahrady,
kterou škola disponuje k různým venkovním hrám,
které dětem život u rybníka přiblíží. 
Další týden se s dětmi přeneseme do světa módy.
Určitě se s dětmi podíváme na historii oblékaní,
účel oblékání, ale i na rozdíly v oblékání u holek a
kluků. Na tento týden je plánována i velká módní
přehlídka. 
Módní molo v následujícím týdnu vyměníme 
za paletu barev, kterou nám nabízí naše malá
“Česká republika”. Spolu s dětmi se podíváme, 
jak šel čas napříč staletími naší země, jaké tu
máme a měli jsme významné osobnosti. Taktéž
budeme objevovat krásu naší krajiny a různé její
zajímavosti a specifika.
V posledním týdnu se vyzbrojíme lupami 
a vyrazíme do přírody pozorovat nejmenší, ale
zároveň nejpočetnější živočišnou říši - svět hmyzu.
Kromě poznávání tohoto miniaturního a
fascinujícího světa, se podíváme i do bohatého
almanachu pohádek s hmyzí tématikou a jejími
hrdiny.

Týdenní témata:

            

KALENDÁŘ AKCÍ
 8.7.   Sady Svatopluka Čecha - Vodní hrátky                      
13.7.   Heroldovy sady - Jak se kdo obléká?  
22.7.   Výlet po památkách města Prahy          
27.7.   Park Folimanka - Hmyzí svět                   

Červenec na Vinohradech



Evropa
Asie
Austrálie
Sev. Amerika a Jižní Amerika
Afrika

        
Léto je konečně tady v plné síle a my ho společně
strávíme cestováním po jednotlivých kontinentech -
každý týden si užijeme na jiném! 

V prvním týdnu, který je z větší části ještě červnový,
se budeme věnovat Evropě, která je naším
domovem. Ukážeme si, kde se nachází na zeměkouli
a seznámíme se s kulturou a životním stylem
Evropanů.

Druhý týden bude ve znamení Asie. Společně
prozkoumáme její tajuplná zákoutí a seznámíme s
místní faunou a flórou. Využijeme krásného letního
počasí a rozkvetlé přírody v rámci Lučního pikniku. 

Ve třetím týdnu se můžeme těšit na jedinečnost
nejmenšího z kontinentů - Austrálie. Děti poznají
nádhernou přírodu a životní styl našich protinožců.
Ve velkých vedrech, které jsou typické pro léto, se
zchladíme na Zmrzlinkové slavnosti, kde budeme
vyrábět výborné ovocné sorbety.

Ve čtvrtém týdnu se přesuneme do Severní a Jižní
Ameriky. Povíme si, čím se liší život Američanů od
našeho, jakými jazyky se zde domluvíme a na jaká
zvířata zde narazíme. Zpestřením programu bude
výlet do pražské Zoo. 

Poslední červencový týden bude ve znamení krás
Afriky. Tento kontinent je domovem mnoha
exotických zvířat a starobylých tradic, které
společně poznáme. Taktéž nás v tomto týdnu čeká
vzrušující Lesní úkolovka. 

Týdenní témata:

.

   

KALENDÁŘ AKCÍ
 8.7.   Luční piknik
14.7.  Zmzlinková slavnost
20.7.  Výlet do Zoo
29.7.  Lesní úkolovka                            

Edíkovy novinky/ Eda´s news 7-2021 strana/page 3
 

Červenec na Libuši



Vnitřní motivace dětí a její rozvoj 
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Tonda Obal - dětské stránky o třídění odpadu
(tonda-obal.cz)
Bezpečné cesty.cz (bezpecnecesty.cz)
Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)
Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení
doma - ČT edu - Česká televize
(ceskatelevize.cz)
LOGOPEDIE | Vlavici.cz
Cvičení řeči: pro děti zdarma (Tell a Story)
Lipa Land
Tam a sem s myšákem!
Bimi Boo – Toddler Games – Batolecí hry pro
2-5 let
Edudadoo: Mluvící obrázky – edudadoo.zy.cz 
Matemág – matemag.cz
Khan Academy Kids
Déčko Mozkovna
Timmy's First Words in English
Malý záchranář
Lightbot
Mimpi Dreams
SLOVOHRÁTKY - První odborná logopedická
aplikace pro děti (slovohratky.cz)
Logopedie-Aplikace.cz – Logopedická cvičení
na tabletu – Aplikace Logopedie –
procvičování výslovnosti hlásek (Androi, iPAD,
Windows)

Tipy na webové stránky, hry a aplikace

 

   
   

   

V návaznosti na článek v minulém čísle vám nyní
představíme využití ICT přímo v naší školce. Při
výuce využíváme tři základní typy technologií:
3BOX, tablety a notebook. V průměru je
zapojujeme do výuky 1x až 2x týdně.
Nejčastěji používaným a mezi dětmi
nejoblíbenejším nástrojem je interaktivní projektor
3BOX (sovička), který nabízí mnoho aktivit pro
menší i předškolní děti. Kromě klasické možnosti
promítání dokumentů či pohádek, jde hlavně o
aplikace, které děti mohou přímo samy ovládat.
Sovička může promítat jak na stěnu, tak na zem. 
 Pro děti předškolního věku je možnost využití
aplikací přímo na zemi klíčová, neboť tento druh
hry je pro ně zcela přirozený. Nabízené programy
rozvíjí logicko-matematickou inteligenci, hudební
dovednosti či grafomotoriku. Jedná se například o
“hru” v níž dítě, pomocí interaktivního pera,
přiřazuje dané obrázky k příslušným zvukům. Děti
mají nejraději zvuky zvířat, dopravních prostředků
a hudebních nástrojů. Dále milují hru skládání
obrázků do celku. Obrázky svou velikostí i těm
nejmenším dětem umožňují lépe vnímat celek
obrázku. Využívané jsou i aplikace, rozvíjející
kognitivní schopnosti, jako přiřazování obrázků 
k jejich stínům, hledání cesty z bludiště a
zapamatování si různých předmětů.
Rádi též využíváme tablety, které poskytují
aplikace s podobným zaměřením. Jediný rozdíl je,
že děti se na nich učí vsedě u stolu. Vyžadují vyšší
míru samostatnosti a tím i odpovědnosti každého
jednotlivého dítěte.  Tablety tedy zařazujeme u
starších dětí cca od 4 let věku. Tyto děti již plně
rozumí principu ovládání tohoto přístroje.     
Nakonec zapojujeme do naší výuky notebook,
zejména za účelem poslechu hudby nebo k
pouštění tematických zvuků. Například při našem
nedávném tématu “V lese” jsme na vlastní uší
zažili, jak zní les.
Na závěr uvádím několik tipů na aplikace pro
tablety a mobilní telefony, které je možné si
nainstalovat jako doplněk domácího vzdělávání a
rozvoje Vašich dětí.  

Využití informačních technologií ve školkách EduArt
Michal Křístek

   

https://www.tonda-obal.cz/
https://www.bezpecnecesty.cz/
https://decko.ceskatelevize.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://logopedie.vlavici.cz/
https://slovohratky.cz/
http://www.logopedie-aplikace.cz/


Vnitřní motivace dětí a její rozvoj Tereza Štěrbová - nová posila na Praze 4

   

Již od útlého věku jsem chodila hlídat děti
do domácností, což mi pomohlo 
se naučit s nimi komunikovat a vnímat
jejich potřeby. Během bakalářského
studia na 1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy jsem se k práci s dětmi 
po menší pauze opět vrátila a došlo mi, že
bych se jim chtěla věnovat  
v  budoucnu naplno.  
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Začala jsem se tedy zdokonalovat 
v této oblasti a doplnila si vzdělání. Mám
zkušenosti s vedením třídy v dětské
skupině i s prací v Mateřské škole. 

Práce s dětmi mě naplňuje pozitivní
energií a radostí. Je na ní úžasné, jak je
pestrá a nestereotypní. Dětem jsem ráda
oporou a pomocí při jedné z prvních
socializací v jejich životě. Každé dítě je
jedinečnou osobností, která potřebuje
prostor pro sebevyjádření 
a pochopení. Ráda děti inspiruji, ale
zároveň jsou i ony inspirací pro mě. 

 
Svůj volný čas ráda trávím na čerstvém

vzduchu, sportuji a jezdím na kole. 
 Radost z pohybu bych chtěla dětem

předávat dál  ve formě cvičení, tanečků,
procházek a her.

 
 


