Dětský klub U Chůviček

KDO JSME?
Náš spolek U chůvi ek, vznikl za ú elem pomoci rodinám skloubit jejich pracovní
a osobní život a pe ovat o děti od 2 – 5 let.

Vytváříme pro děti rodinné a respektující prostředí.
Naším cílem je:
•
•
•
•
•

Zprostředkovat dětem kontakt s přírodou
Pomoci jim porozumět jak funguje spole nost
U it je samostatnosti
Rozvíjet přirozený potenciál každého dítěte
A samozřejmě se o děti dobře starat

PE UJÍCÍ OSOBY - LEKTORKY
Pocházíme ze Struhařova, obě jsem pracovaly ve školce s Montessori pedagogikou.
Hlavně jsme také mámy, a proto víme jak je důležité, aby se děti cítily dobře.
Katka Löserová

•
•
•
•
•
•
•

Odbornost:
Asistent pedagoga Montessori
Certifikace MŠMT - Chůva
Kurz první pomoci - Zdrsem
Seminář - ekologická školka
Respektovat a být respektován
Setkání u itelů montessori vzdělávání
Kroužek mladých hasi ů a cukrařiny

Renáta Knížeová

•
•
•
•
•
•
•

Odbornost:
Certifikace MŠMT – Chůva
Vedoucí školní jídelny
Certifikace HACCP
Kurz první pomoci - Zdrsem
Seminář zdravého stravování
Kurz environmentálního chování
Kroužek vaření pro nejmenší

PROSTŘEDÍ DĚTSKÉHO KLUBU - KLOKAJDA
• Dětský klub chceme zabydlovat ve spolupráci s dětmi
• Dáme prostor dětem, rozhodovat o jejich prostředí
• Budeme si s nimi povídat o tom, co by chtěly mít na
zahradě a jak by měla vypadat třída, aby se tam cítily
dobře
• Pokud dáme dětem možnost si své prostředí vybudovat,
chovají se pak k němu ohleduplně
• Zároveň si vyzkouší práci s nářadím, zjistí, jak věci fungují
a zlepší svou představivost a pohybovou zru nost

ZAHRADA A LES
Zahrada a les jsou skvělá místa k pozorování a pochopení ro ních období.
Zároveň nám dávají spoustu plodin, které můžeme z užitkovat.
Zahrada
Založíme záhonky
Využijeme nádoby na zachytávání dešťové vody
Prostor pro hraní s prvky na rozvoj motoriky
Kompostování

Les
Zdroj informací o zvířatech
Poznávání lesních plodů a jejich sběr
Jak se v lese orientovat a chovat
Co dělat když najdu opuštěné zvíře

BABI KO A DĚDO, PŘIJ TE MEZI NÁS
Důležité téma,
které pomáhá propojovat generace mezi sebou.
Jde nám o vzájemnou spolupráci seniorů a dětí.

• Předávání nabitých zkušeností
•
tení pohádek, některé děti babi ky a dědy nemají
• Děti zase nau í seniory své hry
• Spole ně trávený as na zahradě
Kooperaci se seniory bychom rády rozvíjely po celý rok.

STRAVA
Chceme se odlišit od ostatních Dětských klubů
Nechceme dovážet stravu pro děti z komer ních
vývařoven

Chceme dětem vařit samy!
•
•
•
•
•

Budeme připravovat domácí stravu
Přirozeně zdravou, pestrou a vyváženou
Využijeme i to, co si samy vypěstujeme na zahradě
Jídlem nebudeme plýtvat
Děti se budou aktivně na přípravě jídla podílet

S ÍM CHCEME DĚTI SEZNAMOVAT?
Spole enské chování
Spole né povídání a každodenní příležitosti k procvi ování o tom, jak se kde
chovat.

•
•
•
•

Umím prostřít stůl a vím jak se u jídla chovat
Návštěvu muzea a divadla zvládnu hravě
Výprava za knihami
Je pro mě samozřejmostí pozdravit a poděkovat
Jak funguje moje tělo?
Poznávám své tělo a zkouším co vše dokáže.
• Jak tělo funguje a co potřebuje (životospráva)
• Pohyb je pro mě přirozený
• Důležité je i umět odpo ívat (jóga)

S ÍM CHCEME DĚTI SEZNAMOVAT?
Jazyk a já
Jazyk je důležitý v každodenní komunikaci a proto je důležité jej používat
správně.

•
•
•
•

Věnujeme se správné výslovnosti
Procvi ujeme jazý ek, logopedická cvi ení
Říkadla, básni ky a písni ky rozvíjí hlavi ky
Foukání na flétni ky
Staráme se o zvířata
• V rámci zahrady by měl vzniknout prostor pro drobná
domácí zvířata.
• Jde nám o rozvinutí vztahu dítěte ke zvířatům a
pochopení odpovědnosti za svěřené zvíře

S ÍM CHCEME DĚTI SEZNAMOVAT?
Prostředí, kde žiji
Naším cílem je děti podpořit tak, aby byly co nejvíce samostatné, poznaly jak
svět kolem nich funguje a porozuměly standardním životním situacím.

•
•
•
•
•
•

Jak třídit správně odpad
Šetříme vodou
Vyrábím a přitom neškodím přírodě (land art- tvoření z přírodních materiálů)
Orientace ve městě
Co dělat když hoří
Jak se zachovat, když se na mě řítí pes

Během roku budeme mít pro děti doprovodný program k jednotlivým tématům,
praktické ukázky od zdravotníků, hasi ů….

DĚKUJEME VÁM
ZA POZORNOST!

