Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace
Rozvojový program MŠMT „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v
roce 2015“
Vážení rodiče,
naše škola a uspěla v rozvojovém programu MŠMT „Podpora logopedické prevence v
předškolním vzdělávání v roce 2015“ a na realizaci svého projektu „Hry a hříčky se
slovíčky“ získala dotaci ve výši 60.000,- Kč. Cílem projektu bylo zkvalitnění logopedické
prevence a její rozšíření o činnosti s interaktivními pomůckami.
Věk, kdy děti začínají pracovat s informačními
technologiemi, se v dnešní době stále snižuje. Jako
nového pomocníka jsme v rámci projektu zakoupily
MagicBox.
MagicBox v sobě ukrývá špičkový interaktivní
projektor, výkonný počítač s wi-fi ozvučením a
projekční plochu na zemi, což je prostředí pro děti
naprosto přirozené. Na měkkou podložku lze promítnout cokoli, co se jinak promítá na
plátno či tabuli. Díky umístění pracovní plochy na zemi jsou hry dostupné všem a
pomáhají kombinovat několik činností současně, například pohyb, úchop, logické myšlení,
koncentraci, komunikaci. Elektronické pero, kterým se MagicBox ovládá, zábavnou
formou napomáhá dětem osvojit si správný úchop. Tato pomůcka obohatí program dětí,
umožní učitelkám sledovat a rozvíjet vývoj řeči, individuální schopnosti a předškoláky lépe
připraví na výuku v ZŠ.
Velice děkujeme rodičům našich dětí za sponzorské dary, které nám umožnily nakoupit
některá příslušenství a programy k této „kouzelné skříňce“.
Ochota a nadšení pedagogického personálu pro nové
pomůcky nás přivedla až do neziskové organizace
EDULAB a projektu "Školka hrou", který nabízí
netradiční náměty, díky nimž je možné využít a
kombinovat běžně dostupné učební pomůcky s
nejnovějšími digitálními technologiemi. Rozvíjí dítě v
technických dovednostech, neboť vyrůstají do světa,
ve kterém se IT staly běžnou součástí života.

Vývoj všech dětí ve věku 3 – 6 let je velice intenzivní, každý je šikovný a každému jde
něco rychleji, něco pomaleji a s něčím potřebuje pomoci. Když našim dětem dáme
zajímavé a cílené podněty, potom se vývoj vyrovná rychleji a příjemněji.
Naším a jistě i Vaším cílem je spokojené, šťastné dítě, které se každý den těší do školky a
na konci docházky je přirozeně připravené se učit a přejít bez problémů do školy.

