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DOBRÉ SLOVO, VLÍDNÁ VĚTA
JE KLÍČ KE VŠEM DVEŘÍM SVĚTA.
KLÍČEK, KTERÝ ODEMYKÁ
KAŽDÉ SRDCE, CO TU TIKÁ.

Vážení rodiče,
Opět jsme pro Vás připravili náš časopis Klíček jaro-léto, ve kterém najdete
spoustu nových informací, zajímavostí i námětů na činnosti s dětmi.
Dovolte mi, abych moc poděkovala všem rodičům, kteří se zapojili do naší
březnové sbírky na pomoc dětem, které k nám přicházejí v naději na úplně
obyčejné, klidné a bezstarostné dětství. Veškerou pomoc od Vás jsme předali
Charitě Uherský Brod. Díky ní se všechny věci, hračky, oblečení, botičky, kočárek,
postýlka, povlečení, ručníky, potravinová pomoc i hygienické potřeby dostaly
přesně tam, kde byly nejvíce zapotřebí! Ještě jednou velký dík za to, že Vám
osudy jiných dětí nejsou lhostejné!!!
Protože naší každodenní náplní se starost o Vaše děti, vždy nám záleží i na všech
ostatních dětech, které nemají v životě takové štěstí…proto se každoročně
zapojujeme do sbírek fondu Sidus, který podporuje děti s onkologickým
onemocněním. Pořád ještě máte možnost ve svých třídách zakoupit pro své děti
papírové masky na vystřižení. Částka 60,- Kč za 3 ks masek poputuje právě na
fond Sidus a snad pomůže vykouzlit aspoň malý úsměv na tváři dětí, které musí
trávit svůj čas v nemocnicích…
Další Nadační fond Rozum a Cit, se kterým naše MŠ Klíček spolupracuje,
podporuje opuštěné děti a děti v pěstounských rodinách. Výběr finančních
prostředků bude spojen se společným odpolednem pro děti a pro Vás rodiče na
zahradě naší školičky. Po dvouleté nechtěné odmlce můžeme opět zorganizovat
náš tradiční Sluníčkový den! Chystáme pro Vás malé vystoupení dětí, společné
tvoření a po zvládnutí všech úkolů děti čeká odměna a vy budete mít možnost
přispět libovolnou částkou na děti, které žijí v dětských domovech či
v pěstounských rodinách.
MOC DĚKUJEME, že společně s námi pomáháte!!! Svět je hned o kousek
krásnější… 😊
Chtěla bych celým Vašim rodinám popřát krásné jaro, plné sluníčka, úsměvů
Vašich dětí, rodinné pohody a radosti s každodenních maličkostí…už přece
všichni víme, že všechno není samozřejmé…
OPATRUJTE SE!!!
Vaše ředitelka Andrejka.

KLÍČEK OD BERUŠEK
Z beruškové třídy se každý den ozývá smích, radostné kvílení, občas
pořádný zvukový rámus, ale někdy i slzičky z odloučení. Všechny děti si na
školičku, kamarády, denní režim a pani učitelky zvykly. Dětské období
v tomto věku přináší různé a nečekané výkyvy v chování těch nejmenších.
Může se objevit přecitlivělost, pláč, vzdor, ale také vztek a trucovitost. Je
to zcela přirozený jev jejich budující se osobnosti. Vaše – naše děti jsou
rukou s pochopením, porozuměním a srdcem na dlani.
Všechny berušky rády malují, tvoří, plní úkoly, poznávají barvičky, počítají,
staví a samozřejmě i lumpačí☺.
Hrají si společně, s kamarádem, ale také někdy samotné. Pokud na
nástěnce v šatničce nenajdete obrázek vaší berušky nebuďte smutní.
Možná v tu chvilku vznikaly stavby z lega, nebo se stavěl komín až do nebe.
I taková nelehká práce se počítá a vždy se s úsměvem ocení a pochválí. Jen
ji vidíme ve třídě. Možná by bylo fajn udělat v šatně výstavku našich
budovatelů a stavitelů☺.
Po hraní přichází vždy uklízení, a věřte nám, co se během chvilky rozehraje,
zabere čas vše uklidit. A víte proč? Ani jedna hračka ve třídě, nebo na
koberečku nemá majitele. Každá hračka, kostka, puzzlík si najde vždy své
místo. U dětí rozvíjíme přátelské vztahy, spolupráci a pomoc svým
parťákům. Pokud se k tomu všemu přidá trpělivost a důslednost je to ta
nejlepší odměna pro nás učitelky. Mnohdy tráví děti ve školičce spoustu
času a slyšet „Maminko, jsi tady brzy“ nás zahřeje u srdíčka.

Učitelka je tady pro děti a také pro Vás – RODIČE.
VŠE CO DĚLÁME, DĚLÁME PRO VAŠE – NAŠE DĚTI

Jarní radovánky u BERUŠEK

KLÍČEK OD SLUNÍČEK

První pololetí v naší sluníčkové třídě uteklo jako voda. Z vykulených dětiček se
stali ostřílení předškoláci, kteří s lehkostí řeší náročné úkoly. Témata byla
volena tak, aby děti zaujala a dále rozvíjela jejich znalosti a dovednosti. Protože
ve sluníčkové třídě jsou i mladší děti, byl brán zřetel i na obtížnost úkolů. Děti
se naučily spoustu básniček, písniček, zahrály si několik pohádek. Postupně se
předškoláci připravovali na školu. Procvičovali jsme jemnou motoriku,
grafomotoriku. Zaměřili jsme se na správný úchop kreslících potřeb a na
uvolnění zápěstí, které je pro vstup do školy dost důležité. Na uvolnění ruky a
držení tužky budeme i nadále pracovat.
Naučili jsme se rozlišovat, kdy je čas zábavy, a kdy je čas se na chvilku
soustředit. Předškoláci už mají za sebou úspěšný zápis do prvních tříd, na který
se pečlivě připravovali.
Celé první i druhé pololetí se účastníme projektu Sporťák, za který za děti moc
děkujeme. Děti získaly kladný vztah ke sportu. Naučily se pracovat s
florbalovou holí, s tenisovou raketou, s míčem.
Nyní se společně těšíme na Sluníčkový den, který proběhne na školní zahrádce.
Během druhého pololetí nás čeká spousta dalších akcí Den pro rodinu, Loučení
se školáky, dlouho očekávané spaní přes noc ve školce. Určitě stihneme i školní
výlet. Do prázdnin se určitě máme ještě na co těšit.

Jarní radovánky u Sluníček

Ukliďme zahradu – Ukliďme Česko!
„Každou procházkou v přírodě dostanete víc, než hledáte.“
John Muir

Téměř v centru města Uherský Brod má naše mateřská škola vytvořený malý kousek
ráje, kde se učíme pečovat o vše živé a vlastně i neživé. Je to naše nejmilejší místo
na světě. Přírodní zahrada, kde nás čekají malá i velká dobrodružství a děti v ní mají
možnost prožít skutečné dětství plné pohybu, bádání, pokusů, práce, přemýšlení,
rozhodování, domlouvání a také pečování. A že naše práce funguje, vidíme a slyšíme
každý den: „Paní učitelko, tady je brouček! Já ho vezmu a dám ho někam na kraj,
aby ho nikdo nezašlápl.“ „Paní učitelko, ty čistíš zahrádku, můžu s tebou?“ „A já
budu odvážet plevel na kolečkách!“
Uplynula zima a zahrada, kterou používáme – ani ne na sto procent, ale spíš na sto
dvacet procent potřebuje svou péči. O některé opravy se musí postarat dospělí, ale
chtěly jsme s dětmi taky přispět svou pomocí a nemusely jsme přemýšlet dlouho.
Po odtátí sněhu se v zahradě totiž objevilo mnoho nevítaných odpadků. Kde se tam
vzaly, nikdo netuší, u nás přece i to nejmenší dítko ví, co do přírody nepatří.
Každopádně jsme přemýšlely, jak zahradě pomoci. Sami děti dostaly nápad, že
zahradu společně uklidíme. Přinesly si ochranné rukavice a pomůcky a pustily jsme
se do díla. Každý pomáhal, co mu síly stačily, nás - paní učitelky - překvapilo, jak se
nikdo práce nezalekl. Po úklidu jsme měly všichni tak skvělý pocit, že jsme toužily
udělat ještě něco víc, a právě v té době přišla výzva o zapojení se do akce Ukliďme
Česko! To nemohla být náhoda!
Zorganizovat jeden společný úklid se nám nezdálo tak efektivní, mnoho rodičů má
nabitý program a najít společný termín je téměř nemožné. Proto jsme tuto akci
pojaly jako čtrnáctidenní, aby měla každá rodina možnost se zapojit, dle vlastních
možností si vybrat lokalitu v okolí Uherského Brodu a posbírat z ní odpad. Své dílo
pak účastníci zdokumentovali a fotografie poslali na email mateřské školy. Na
všechny, kteří se do akce zapojili, čeká nejen skvělý pocit z dobře odvedené práce,
radost ze společných chvil s rodinou, ale ještě i krásná odměna.
Děkujeme všem, kteří se k nám přidali, a kterým osud naší přírody není lhostejný.
Vaši pracovití primátoři a primátorky

LOGOPEDIE. NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY RODIČŮ.

Je možná prevence, aby dítě nemuselo navštěvovat logopedii?
Prevence je možná, ale ne vždy to rodiče mohou stoprocentně ovlivnit. Velkou
úlohu může hrát hned několik faktorů. Prvním z nich jsou dědičné vlivy, které při
narození dítěte dopředu neznáme. Pokud však jeden z rodičů v minulosti
logopedii navštěvoval nebo má nějakou vývojovou poruchu učení (dyslexii,
dysgrafii aj.), tak je velice pravděpodobné, že by dítě mohlo v budoucnu
logopedii navštěvovat. Je proto velice důležité své dítě sledovat a případně
logopeda navštívit.
Rozvoj řeči můžeme u dětí ovlivnit již od malička. Je důležité se svým dětem
věnovat, procvičovat hrubou a jemnou motoriku, motoriku mluvidel, zrakové a
sluchové vnímání. Mluvidla je potřeba rozvíjet už u malých dětí a velký vliv na
vývoj řeči může mít kojení. Je důležité, aby dítě nebylo pouze kojeno, ale také se
postupně od 6. měsíce učilo žvýkat, kousat a polykat stravu. Trénujeme tím
pohyby jazyka, které jsou velice podstatné! U starších dětí můžeme mluvidla už
procvičovat cíleně pomocí gymnastiky mluvidel. Mluvidla lze cvičit i přirozeně
např. cucáním bonbónů, žvýkáním žvýkačky nebo lízáním zmrzliny. Co se týče
hrubé a jemné motoriky, dá se trénovat všude a každý den. Jakým způsobem?
Opičí dráha v parku, skok snožmo, skok o jedné noze, synchronizace ruka – oko,
ruka – noha, to vše je propojeno s motorikou dutiny ústní a vše se společně
rozvíjí. Další oblastí je sluchové vnímání – často se stává, že např. děti zaměňují
sykavky, nemají slova úplně sluchově naposlouchané a často vyslovují např.
místo citrón – čitrón, místo šála je to sála atd. Je proto důležité rozvíjet reakce
rozlišování podobných zvuků. V tom nám mohou být nápomocná sluchová
pexesa. Už od malička se snažíme dítě stimulovat tím, že mu předkládáme hodně
různých zvuků (zvonění zvonečku, telefonu, zvuky zvířátek aj.), u starších
čtyřletých, pětiletých dětí se ptáme, jaké je první písmeno ve slově, jaké je
poslední písmeno ve slově. V neposlední řadě je podstatný i zrakový rozvoj.
Snažíme se společně hledat rozdíly stejné, jiné apod.
V dnešní době jsou také hodně diskutovaným tématem vymoženosti doby jako
je televize, tablet, počítač a mobilní telefon. Mnoho rodičů si myslí, že tyto věci
neovlivňují vývoj řeči, ale opak je pravdou a vždy je lepší zvolit osobní kontakt s
dítětem. Čtěte svým dětem knihy, učte se básničky a říkanky, komentujte
činnosti, které právě děláte, popisujte předměty, obrázky a situace. Ale pozor,
na druhou stranu dejte svým dětem prostor se vyjádřit. Často se ve své praxi
setkávám s tím, že dítě udělá tzv. “hm” a ukáže na nějakou věc a rodič dokončí
větu nebo udělá vše, o co dítě žádá svým posunkem. Důležité je, aby se dítě
snažilo říct, co potřebuje nebo chce. Dejte mu prostor k jeho vyjadřování.

Co dělat, když si nejsme jisti, zda je u dítěte vývoj řeči v pořádku?
Jsou milníky, podle kterých se můžeme jako rodiče orientovat, jak by se řeč
měla správně vyvíjet.
1. rok: Dítě by již mělo umět říkat nějaká slova okolo prvního roku.
Samozřejmě je to vždy velice individuální, a proto nepanikařte a vyčkejte,
jestli se dítě nerozmluví.
2. rok: Ve dvou letech už dítě zvládá skládat jednoduché věty např. “Chci
auto. Ahoj tati.” Složitější slova mohou dělat potíže. Postupně by se řeč
měla rozvíjet. Opět platí pravidlo, pokud se zatím dítě nerozmluvilo,
můžeme ještě vyčkávat. Může se jednat o prostý opožděný vývoj řeči,
který ale normálně dožene před nástupem do školy. Na co si dát v tomto
věku pozor je písmeno L. V praxi se stává, že rodiče navštíví logopeda s
pětiletým dítětem, který má problém s R a Ř, ale příčina je již v písmenu L,
které by mělo být ustáleno již ve dvou letech dítěte a od kterého se další
hlásky odvíjí.
3. rok: Takový vykřičník je ve 3 letech dítěte, kdy dítě stále nemluví nebo má
ve svém slovníku 10 slov, tak v tomto případě by dětem mohla pomoci
školka. Dětský kolektiv dokáže zázraky a může krásně Vaše dítě rozmluvit.
S návštěvou logopeda můžeme vyčkat cca půl roku, pokud ani dětský
kolektiv nepomůže, tak je vhodný čas logopeda navštívit a na nic nečekat.
Také pokud se u dítěte objeví koktavost, je to pro rodiče znak okamžité
návštěvy logopeda.
4. – 5. let: V tomto období mohou být milníky např. problematické sykavky
nebo hlásky R a Ř. Pokud je v těchto oblastech problém, je důležité
logopeda navštívit. Nevyčkávat, že to samo ve škole naskočí. Před
nástupem do školy už by měla být výslovnost v pořádku.
Potřebujeme doporučení od pediatra, abychom se mohli objednat k
logopedovi?
V české republice si mohou rodiče zvolit zdravotnické zařízení nebo soukromou
ordinaci, která spolupracuje s pojišťovnami a v obou těchto případech budou
potřebovat žádanku od svého pediatra. Pokud však spolupracujete s logopedem
ve školce, škole nebo soukromou ordinací, která přijímá pouze platby, tam
žádanku potřebovat nebudete. Žádanku musí být vypsána právě pediatrem,
žádanky od jiných odborníků např. neurologů se nepřijímají.
V případě, že si teprve budete vybírat Vašeho logopeda je potřeba si ale
uvědomit, že kvalitní logopedická péče by měla být zaštítěna vždy klinickým
logopedem, který se celoživotně vzdělává v oboru a má určité předepsané
podmínky, které k tomu musí splňovat. Vždy může probíhat spolupráce s
logopedy ve školství, ideálně s vzájemnými občasnými konzultacemi těchto
logopedů ve prospěch dítěte.

Co je potřeba si na logopedii přinést?
Na logopedii budete potřebovat pouze žádanku a kartičku pojištěnce.
Někteří logopedi ke své práci využívají pracovní sešit, se kterým děti pracují, jak
v ordinaci, tak i doma. Tuto informaci se však dozvíte na první návštěvě Vašeho
odborníka.
Je důležité, aby byl rodič u prohlídky přítomen?
Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět a vždy záleží na daném
odborníkovi. V mém případě jsem vždy moc ráda, když rodiče své děti doprovází.
Nepřítomnost rodičů je pro mě velice kontraproduktivní, protože rodič doma se
svým dítětem trénuje jednotlivé úkoly, a tudíž je podstatné, aby byl v daných
cvičeních proškolený, aby viděl, jak se má s dítětem správně pracovat a ideální
je, když si to na schůzce může i vyzkoušet. Myslím si, že malé dítě není stavěno
na to, aby si doma otevřelo sešit a samo začalo cvičit zadané úkoly. Na druhou
stranu je vždy nutné ke každému pacientovi přistupovat individuálně, neboť
některé povahy dětí přítomnost rodičů moc dobře nesnáší. V této situaci s
dítětem cvičím sama a rodičům vysvětluji problematiku až po terapii s dítětem.
Jak často je dobré logopedii navštěvovat?
Ideální frekvence návštěv je jednou za dva týdny. Rodiče s dítětem mají dostatek
času procvičit zadané úlohy a v případě, že se objeví chyba v nácviku, tak logoped
může chybu podchytit a pracovat s ní. Bohužel v dnešní době se nedaří
navštěvovat logopeda tak často, jak by to bylo ideální. Logopedické ambulance
praskají pod náporem klientů.
Je potřeba před návštěvou logopeda vyšetřit u dítěte sluch?
Standardně chodí na logopedii děti, které vyšetřený sluch nemají a není to ani
potřeba, pokud se jedná o standardní vady výslovnosti.
V některých případech, když je rozsáhlejší vada řeči a dítě má narušených více
hlásek, dochází ke komolení slov, kdy např. místo slova KOLOBĚŽKA – vyslovuje
KOBALAŽKA, nedokáže slovo ani vytleskat KO-LO-BĚ-ŽKA., je potřeba i foniatrické
vyšetření, které se soustředí na vztah sluchu a řeči. V těchto případech je nutné
zjistit, zda se jedná o sluchovou ztrátu nebo zda výslovnost musíme “pouze”
nacvičit.
Co dělat, když se u dítěte objeví koktavost?
V případě koktavosti je nutné se objednat k logopedovi ihned.

Koktavost se může rodič pokusit odstranit změnou režimu celého dne.
Neupozorňovat dítě na to tento problém (nedořekneme za něj slovo, když se
zakoktá) a zajistit klidnější méně hlučné prostředí v menším kolektivu a volit
klidné činnosti např. malování apod. Důležitým faktorem je nevystavovat dítě
stresu. Například všichni to moc dobře známe, ráno spěcháme někam na
schůzku, do práce, do školky a dítě je v tuto chvíli opravdu velmi pomalé v
oblékání či obouvání. V tuto chvíli je velice důležité zachovat chladnou hlavu a
dítě nestresovat větami typu: “Pospěš si, to nestihneme.” My jako rodiče
můžeme naplánovat oblékání dříve a dítěti dopřát více času, který potřebuje.
Buďme trpěliví.
Je nutné, aby rodiče s dětmi cvičení z logopedie procvičovali i doma? Jak
často?
Absolutně. Pokud chceme opravdu dítěti pomoci, je cvičení doma nezbytnou
nutností. Rodičům doporučuji trénovat s dětmi 5 krát denně po 5 minutách.
Nemusí si vyhrazovat čas přímo na cvičení logopedie, ale mohou zábavnou
formou si zpříjemnit např. cestu do školky, cestu autem, večerní koupání. Vždy
je důležité ohraničit dobu cvičení. Ideální je např. během hraní si dítě zavolat,
zadat mu 5 slovíček a pak si zase může pokračovat ve hře. Zkuste zamezit tomu,
aby pro Vaše dítě byla logopedie strašák.
Jaké pomůcky se nám mohou hodit?
Rodičům doporučuji pořídit dětem hry, které rozvíjí motoriku dětí, zvukovou
percepci, hry s barvami – zkrátka hry, které podporují celkový rozvoj. Není nutné
pořizovat specializované logopedické pomůcky, protože mohou bez odborného
dohledu napáchat víc škody než užitku. Mnoho takových specializovaných
pomůcek doporučí klinický logoped, případně pokud nějaké objeví rodič, je jejich
používání dobré zkonzultovat se svým klinickým logopedem
Co dělat, když dítě nechce spolupracovat při logopedickém cvičení?
Velkým neštěstím je, když rodič začne dětem zakazovat oblíbené činnosti na úkor
logopedie. Děti poté získávají negativní vztah. Snažte se logopedii spojit s
pozitivními věcmi a dítě motivujte.

HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ

JARNÍ HLEDACÍ HRA PRO SLUNEČNÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE

MAMINKO A TATÍNKU, JÁ VÁM POMŮŽU

VYTISKNĚTE, ROZSTŘÍHEJTE A HREJTE

JARNÍ HRA PRO PRIMÁTORSKÉ HLAVIČKY

HADÍ HRA PLNÁ NOVÝCH INFORMACÍ

