SRDÍČKA
Třída Srdíček leží v přízemí mateřské školy Šluknov 355 s bezbariérovým přístupem.
Jedná se o nejmenší třídu se sníženým počtem dětí. Třída je rozdělena na dvě části. V první děti
tráví většinu volných aktivit a také cvičí nebo relaxují. Ve druhé části jsou stolky, u kterých
pracují a jí. V Srdíčkách má každý své místo, které je označeno obrázkem (u stolečku, v šatně,
v koupelně i v postýlce). Součástí třídy je také koupelna s toaletami, umyvadly a sprchovým
koutem, což umožňuje větší samostatnost a lepší dohled.

Třídu si zdobíme převážně dětskými výtvory a vždy se s dětmi snažíme vytvořit si co
nejlepší atmosféru k tématu.

Každá hračka nebo pomůcka má ve třídě své místo. Vše je barevně rozlišené nebo
označené fotografií a děti jsou tak schopny po sobě snadno uklízet.

Do srdíček chodí děti, které mají speciální vzdělávací potřeby a s nimi jsou zde dvě
speciální paní učitelky a asistentka.

Malý počet dětí je pro všechny velkou výhodou, děti mají dostatek pozornosti a péče o ně
je velmi individuální.

Běžný den začíná volnou hrou, kdy si děti hrají podle svých zájmů. Některé děti
(většinou předškoláci) pracují s pomocí učitelky nebo asistentky u stolečku, kde jsou
připravené různé činnosti k danému tématu. Pak přichází svačinka. Děti si samostatně popřejí a
rozdají jídlo. Po svačině si hrajeme, cvičíme, zpíváme, vyrábíme, děláme pokusy a činnosti
jsou tematicky propojené.

Obvykle pak následuje procházka do okolí. Chodíme hodně do přírody, do lesa,
k rybníkům a poznáváme město. Někdy zůstáváme i na školní zahradě...

Vracíme se na oběd. V naší třídě je specialitou, že se děti u oběda obsluhují samostatně.
Nalévají si polévku a dávají si i druhé jídlo.
Učí se tak samostatnosti, rozvážnosti, opatrnosti a trpělivosti.

Po obědě je čas na odpočinek. Lehátka si děti rozdávají také samy. Mají vytvořené
domečky, aby měly při odpočinku soukromí. Čteme pohádku nebo posloucháme relaxační
hudbu. Děti, které nemají potřebu spát, dostávají knihy na prohlížení nebo různé pomůcky,
hry...

Po odpočinku následuje opět svačina a pak se většina dětí ze Srdíček rozchází domů.

S dětmi se snažíme pracovat co nejpřirozeněji, ukazovat jim souvislosti a témata vždy
propojovat. Učíme je pracovat s chybou a neúspěchem. Posilujeme v nich silné stránky,
přirozený důsledek a odpovědnost. Snažíme se do procesu zahrnovat i prvky alternativních
pedagogických metod (montessori, waldorf). Učíme je pracovat s opravdovými předměty a
materiály.

.
Náš cíl je v dětech vypěstovat co největší samostatnost a fungování ve společnosti. V rámci
relaxace cvičíme jógu, chodíme do solné jeskyně a zavedli jsme relaxační „wellness pátky“.

A hlavně… v

si užíváme!!!

