
Milí rodiče, milí kamarádi, 

máme za sebou pravděpodobně jeden z nejnáročnějších roků, 
který kdokoliv z nás zažil. Asi Vám to bude znít jako klišé, 
ale jakožto bytostný optimista, bych chtěla na uplynulý rok 
nahlížet i jako na příležitost podívat se na věci z jiného úhlu 
a hledat na tom špatném i něco dobrého.

Mnozí se díky pandemii naučili pracovat z domova, nacházeli 
inovativní přístupy k práci a řešení problémů, vzedmula se 
vlna solidarity i vzájemné empatie. A co především - byli jsme 
okolnostmi "donuceni" trávit větší objem času s rodinou a dětmi. Také jsme si uvědomili, jak je
důležitá svoboda. Je jasné, že negativ nastalé situace je mnohem více než pozitiv, ale věřím, že
nás i mnoho naučila. Také věřím, že upevnila náš vztah - mezi školkou a rodiči a též mezi učiteli
a dětmi. 

Chtěla bych všem poděkovat za spolupráci v uplynulém roce. Za to, jak jste se v hojné míře
zapojovali do charitativního pojektu "Krabice od bot" a zejména za to, že jste nám na konci
roku projevovali osobně, písemně či dárkem to, že naši práci neberete jako samozřejmost,
vnímáte ji pozitvně a v souvislostech. Skutečnost, že nám to všem v "rodině Eduart" dobře
funguje, je také Vaší velkou zásluhou.

První měsíc nového roku bude v našich školkách plný veselí a zajímavých aktivit, o nichž se
podrobnějí můžete dočíst na následujících dvou stranách. V prosinci probíhaly v obou školkách
konzultace s rodiči, které zajisté obohatily jak náš tým, tak i Vás. Inspirovaly nás mimo jiné ke
článku na straně 4, který se detailně věnuje dennímu režimu ve školkách EduArt. Určitě si jej
přečtěte - nabízí hlubší vhled do pojetí našeho dne a programu.

Děkuji, že nám zachovávate přízeň a  přeji moho zdraví i optimismu v roce 2021.a.telka 

Ida Smékalová
spoluzakladatelka
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Mrazivým měsícem lednem děti
provede víla Meluzínka. 

V lednu se zaměříme na rozvoj
časových představ (ráno, večer,
zítra) v rámci tématu čas. 

Budeme pozorovat přírodní změny a
poznáme zvířata, která u nás volně
žijí a zimu přečkávají. Zvířata
budeme pozorovat i venku v
Riegrových sadech. 

Ani v lednu neopomineme náš
celoroční projekt - tentokrát na téma
Polární pustiny. Prostřednicvím všech
smyslů budou děti celý týden
poznávat další biotop naší planety.  

Důraz bude v lednu kladen i na lidové
tradice a pranostiky, zejména v
rámci našeho Masopustního týdne.
Chybět nebude masopustní průvod
ani Pohádková noc v maskách. 
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Leden na Vinohradech

KALENDÁŘ AKCÍ
Tříkrálová nadílka                                              6.1.                     
Heroldovy sady (sluneční hodiny)                   13.1.      
Divadlo "Zvířecí pohádka"                               14.1.
Projektový týden "polární pastviny"         18.-22.1.          
Riegrovy sady (zvířátka v zimě)                     20.1.                         
Bezručovy sady (masopustní průvod)           27.1.  
Masopustní slavnost v maskách                     28.1.  
Pohádková noc v maskách                             29.1.
                       
                  

Čas
Zvířata spí (Zimní spánek)
Projekt Polární pustiny
Masopust (Masopustní týden)

Týdenní témata:
 



                       

Tříkrálová nadílka                                       6.1.   

Lesní olympijské hrátky                              11.1.

Krmení ptáčků v lese                                 21.1.

Narozeniny králíčka Káji                           26.1.     

Pyžamový bál                                            27.1.

                  
                  

                                         

Přichází nám leden, kdy se nejdříve
seznámíme s postavami a příběhem Tří
králů. 

V druhém týdnu nás čeká Zimní
Olympiáda, při níž děti budou plnit
zajímavé a zábavné pohybové úkoly. Na
závěr týdne nás nemine ani rozdávání
medailí. Důraz bude kladen také na
přírodu a péči o ní při výrobě lojových
koulí a následném krmení ptáčků v lese. 

Budeme si povídat o vodě a jejích
podobách, vyzkoušíme zkoušet i originální
pokusy s vodou. Tento měsíc se také bude
konat netradiční událost- pyžamová párty
s přespáním ve školce. Užijeme si na ní
spustu legrace v pyžamech například při
polštářové bitvě. 

Na závěr měsíce nezapomeneme na
našeho zvířecího kamaráda Káju, který
bude mít narozeniny. Děti Kájovi připraví
zeleninový dort, na kterém si králíček
dozajista pochutná.

.
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Leden na Libuši

KALENDÁŘ AKCÍ

Tři králové
Zimní  Olympiáda
Krmení ptáčků
Proměny vody

Týdenní témata:
 



V životě dětí je čas velmi abstraktním pojmem. Neporozumění časovým
zákonitostem někdy může vést ke stresu a vnitřní nepohodě. Velmi účinným
nástrojem pro eliminaci tohoto diskomfortu, který v naší školce využíváme,
jsou takzvané denní rituály. Jedná se určité časové úseky, které se opakují
každý den (vyjma výletních dnů) a které tvoří neměnnou osu denního
programu. Děti se díky těmto opakujícím se rituálům zcela přirozeně orientují
a vědí, v jaké fázi dne se právě nacházejí.

Spontánní ranní hry
 Po příchodu do školky na děti čeká tzv. volná hra od půl osmé do devíti hodin. Jak již název
napovídá, jedná se o časový prostor pro hraní s kamarády a s hračkami. Tento rituál je ještě dělen
na dvě poloviny, přičemž první se odehrává společně a je zaměřen na cíleně vybrané hračky a
pomůcky stran učitelů. Druhá polovina probíhá ve třídě, kde si děti hrají již opravdu zcela dle svých
vlastních preferencí. 

Ranní kruh, rozcvička
Následuje ranní kruh, který má své pevné body v podobě uvítací písně “Hello, hello, what's your
name”, kterou vede Edík (dřevěný maňásek). Pokračuje pohybovou říkankou “Dobrý den” a
počítáním děti ve třídě. Na řadu přichází komunitní povídání na denní téma, které je zakončeno
týdenní básničkou a písní. Poslední částí ranního kruhu je rozcvička. Tento rituál je velmi důležitý,
jak pro děti, tak i pro učitele. Jedná se o klíčový startovací bod do celého dne. Následuje hygiena a
dopolední svačinka. 

Řízená aktivita, pobyt venku
Poté přichází na řadu hlavní část dne, tedy řízená aktivita - tvoření, sportování, vaření, muzicírování,
divadlo atd. Tento rituál je časově uzpůsoben pro každý věk individuálně, dle dispozic dětí a je vždy
spjat s aktuálním tématem týdne. Po hygieně následuje oblékání a odchod na procházku do parku.
Návratem do školky, hygienou, obědem a očistou po obědě končí dopolední program. 

Polední a odpolední aktivity
Část dětí odchází po jídle domů, část dětí jde spát. Starší a předškolní děti mají druhou řízenou
činnost se zaměřením na předškolní přípravu (grafomotorika, předčtenářská gramotnost,
předmatematické dovednosti). Rituál spánku je zahájen čtením pohádek, během kterého většina
dětí usne. Po probuzení dochází k převlékání a úklidu postýlek. Krátká volná hra pro úplné
probuzení je ideálním spojovatelem před hygienou a odpolední svačinou. Po druhém odchodu dětí
domů, nastává poslední fáze dne, kdy je prostor pro individuální hry a tvoření. V letních měsících se
koná druhá procházka. Všechny výše zmíněné rituály jsou doprovázeny přechodovými písněmi,
kdy pro daný úkon zpíváme s dětmi konkrétní písně (uklízení, hygiena apod.), které opět dětem
usnadňují orientaci. Tento denní režim, který je neměnný pro celý školní rok, je zásadní pro pohodu
dětí ve školce a pro zakořenění jistot, díky kterým se orientují v abstraktním světě času. Zároveň je
to podhoubí pro životní návyky do budoucna, které jsou klíčové na celoživotní cestě každého z nás.

.
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Režim dne ve školkách EduArt


