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Slovo na úvod
Vážení rodiče,
Zdravím Vás s květnovým číslem. Slunce se
na nás směje a my se už těšíme na školu v
přírodě.
Děti na ni pilně trénovaly první pohádkovou
nocí, kterou skvěle zvládly. Přípravu dokončí
přespáním ještě jednou ve školce v týdnu
před odjezdem.
My se ve školce připravujeme nejen na
prázdniny a na náš kouzelný letní program,
ale už i na nový školní rok 2022/2023.
A začneme opravdu z gruntu. Do Bumble
Bee přichází nová paní ředitelka již od 1.7. a
postupně si s sebou přivede do začátku
roku celý nový realizační tým. V průběhu měsíce června se Vám všichni představí.
Už dnes Vám mohu říci několik potěšujících zpráv, a to například, že se od září vrací
pravidelná logopedie a včera jsme navázali novou dlouhodobou spolupráci s Leonardo
Da Vinci Academy, kterou jsme Vám představovali minule.
Naše pedagogické koncepce jsou si velmi blízké a děti z Bumble Bee mají tímto dveře
do této školy otevřené.
Tento koncept je o to zajímavější, že má jak mezinárodní tak českou akreditaci, a děti
zde mohou studovat již od docházky v Bumble Bee až k mezinárodní maturitě.
Věřím, že jsem Vás těmito zprávami potěšila, protože i mě velmi těší, že po letech
tvoření a hledání pokračovacího plnohodnotného programu, který výchovně a
filozoficky bude navazovat na Bumble Bee, se toto konečně podařilo.
Krásný květen,
Naďa Březina
Zakladatelka Bumble Bee
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Okénko školní psycholožky
Jak podpořit samostatnost dětí?
Určitá fáze autonomie se u dětí objevuje již
v období 1,5-3 let. V tomto věku děti
přirozeně projevují zájem pomáhat
rodičům, které chtějí zejména napodobovat,
a společně tak s nimi trávit čas. I když
batolata svojí pomocí nemusí být moc
užitečná, někdy spíše naopak, oplatí se je již
v této fázi podpořit a jejich samostatnost
ocenit. Výsledek činnosti totiž není tak
důležitý, jako spíš proces, kterým v
dětech začínáme budovat pocit
užitečnosti a důležitosti, a který je
významným motivátorem pro rozvoj
jejich autonomie v budoucnu. Jaké
konkrétní tipy a aktivity můžeme tedy v
procesu osamostatňování dětí podpořit jako
rodiče?
Dětem ve věku 2-4 let lze zadávat jednoduché úkoly jako je třídění, uklízení hraček,
drobečků, míchání těsta aj. S nástupem do školky se dítě pozvolna osamostatňuje už jen
tím, že najednou tráví větší část dne bez rodičů. V každodenním „provozu“ se přirozeně
učí samo řešit nejrůznější situace. Proto je důležité začít vést k samostatnosti nejdříve
tak, aby byly schopné postarat se o sebe ve školce, samostatně jíst, oblékat se, čistit si
zuby a používat toaletu. Doma lze děti nechat zapojovat do domácích prací jako vyklízení
myčky, utírání jídelního stolu a prostírání k jídlu, zalévání květin, doplňování vody
domácím mazlíčkům, zametání či vysávání drobečků nebo uklízení nákupu z tašek.
V předškolním věku je vhodné začít dětem stanovovat úkoly, které mají mít dlouhodobě
na starost právě ony, což pomáhá kromě pocitu užitečnosti rozvíjet též jejich
zodpovědnost. Je vhodné rozšířit dětem také místa, ve kterých tráví čas bez rodičů s
jinými osobami – školka, kroužky, návštěvy či přespání u kamaráda, pobyt u babičky či na
škole/školce v přírodě.
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Jak podpořit samostatnost dětí?
Důvěra - pokud dítě projeví zájem něco
zkusit samo, podpořte ho, i kdyby jste měli
pocit, že to nemusí ještě zvládnout. Důležité
je správné načasování, protože pokud se
Vám podaří kvůli svému strachu dítě od
vybrané aktivity odradit, může trvat opravdu
dlouho, než se k ní znova odhodlá. Zároveň
není vhodné dítě do něčeho výrazně tlačit,
pokud není připraveno.
Odpovědnost - důležité je nechránit dítě za
každou cenu před jakýmkoli selháním, ale
naučit je spíše, že každý čin vede k
nějakému přirozenému důsledku (např. při
nalévání sklenice můžu vodu přelít, tak ji pak
po sobě prostě utřu).

Hraní si s rodiči i bez rodičů - hra s
rodičem je pro vývoj dětí velmi důležitá,
někdy mají ovšem rodiče tendenci okolo
dětí neustále „kroužit“ a hlídat téměř vše,
co děti dělají. Zvykejte děti od raného
věku krom hraní si s vámi též na hračky či
prostředí, kde si mohou hrát sami.
Nechejte děti na hřišti či pískovišti a
zasahujte jen v nutném případě (např.
ubližování). Berte to jako první sociální
trénink.
Úkoly jako hra – snažte se úkoly v
domácnosti brát s malými dětmi spíše jako
hru, která je pro ně přirozená. Pusťte k
činnosti například oblíbenou písničku, při
vaření dejte dětem tvořítka a namísto
obyčejného toustu tvořte toast obrázkový,
ze zeleniny můžete vytvořit „panáčka“.
Menším dětem pomáhá při těchto
činnostech asistovat.
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Vytvořte z úkolů návyk - pro nezávislost
ve stravovacích návycích, spánku a hygieně
je nezbytné, aby byla určitá forma rutiny a
pravidelnosti přítomna, aby dítěti zajistila
bezpečnost v tom, co má dělat.

Emoční podpora – pomáhejte dětem
překonat strach či obavy z neznáma a
vyrovnat se s frustrací, když se něco
nepovede – chvalte je tedy za proces, i když
se výsledek nepovede. V přípravě zvykání na
nové situace (návštěvy zubaře anebo třeba
školka v přírodě), o tom s dětmi mluvte
předem, sdělte jim, co je pravděpodobně
čeká, a to i formou hry – můžete si zahrát
například s lego panáčky na to, že jedou na
školu v přírodě a chodí spát samy, čímž si
děti „zažijí“ v bezpečném prostředí „novost“
situace a není již pro ně tak „neznámá“.
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Co nás čeká v květnu
Nastartujte motory
Dokážete si představit, že lidé v minulosti cestovali pouze na koních, oslech
a velbloudech? Jak to bylo rychlé a jak můžeme dnes cestovat? Myslíte, že
budou v budoucnu existovat ještě rychlejší dopravní prostředky? Tento
měsíc se zaměříme na dopravu nejen po Praze, ale po celém světě. Naším
tématem měsíce budou motory, kolejnice, kola, křídla, všechny typy vozidel
a provoz. Nesmíme zapomenout na bezpečnost na silnici a starší děti se
také naučí rozpoznávat některé základní dopravní značky. Bonusem bude
technické muzeum a dopravní hřiště! Tak pojďme jezdit!

Školní akce na měsíc květen:
Junior Achievement – čtvrtek – 5., 12., 19.5
Pohádkové přespávání v BB
Škola v přírodě – 23.–27.5.
Výlet do technického muzea – pondělí 9.5.
Příprava letního představení
Návštěva dětského dopravního hřiště
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Rozdíly mezi předškolní výchovou v Česku a
Jihoafrické republice očima Romea
Romeo, vy jste vyrůstal v JAR. Jsou tamní školky od těch našich hodně odlišné?
Některé věci jsou podobné, ale jsou tam i rozdíly v koncepci. V JAR děti normálně dochází
do školek. Jsou tam jak soukromé, tak veřejné školky. Největší rozdíl bych viděl v systému
zájmových a sportovních kroužků. V ČR chodí děti většinou do školky, kde si hrají a
probíhá výuka. Následně si je rodiče vyzvednou a navštěvují s nimi různé kroužky. Oproti
tomu v JAR jsou kroužky součástí školky a děti si vyberou na jaké z nich chtějí docházet.

Takže děti chodí do sportovního oddílu který patří přímo ke školce?
Ano, i školky tam mají své týmy, například ve fotbale. Hrají se i zápasy proti ostatním
školkám. Většinou je na výběr několik různých sportů, které mohou děti dělat. Ale
nejsou to jen sporty, mohou si vybrat další kroužky zaměřené třeba na kreslení a další
aktivity.

Není to moc brzy? Myslím soutěže mezi dětmi v tomto věku?
Vůbec ne, vždy je potřeba nastavit přátelskou atmosféru. U dětí v tomto věku nejde o
výsledek, ale o to, aby sport děti bavil, a aby si vypěstovaly pozitivní vztah ke sportu a
pohybu obecně. Pohyb je pro správný vývoj dětí velmi důležitý. V dnešní době, kdy děti
tráví hodně času u obrazovek to platí obzvlášť. Především, pokud rodiče nemají sami
kladný vztah ke sportu, tak se stává, že se dítě se k pořádnému pohybu vůbec
nedostane.
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Myslíte si tedy, že je potřeba v rámci školky zařadit sport centrálně?
Ano, i tady v Bumble Bee si dáváme s dětmi každé ráno alespoň malou rozcvičku, aby
děti měly alespoň nějaký pohyb, než začne výuka. Dalším rozdílem mezi JAR a ČR je, že v
JAR tráví děti ve školkách více času venku. Je to také dáno tím, že tamější klima to
umožňuje. Pobyt venku více vybízí k pohybu a děti se můžou „vyblbnout“ dle potřeby.
Uvnitř je přeci jen omezený prostor a riziko zranění je větší.
Co učitelé, počínají si jinak?
V JAR je poměrně velký důraz kladený na disciplínu a autoritu učitele. V Evropě je nyní
větší trend liberálnější výchovy a snaha učit dítě pochopení a samostatného
rozhodování. Oba přístupy mají své výhody. Dítě se musí naučit, že ne vždy bude vše
podle něho. Když mu učitel něco řekne, tak to má svůj důvod a mělo by poslechnout.
Přístup v ČR zase více rozvíjí individualitu a kreativitu dětí, ovšem je potřeba, aby to bylo
vždy v rámci mezí stanovených jak rodiči, tak učitelem.
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Přespání ve školce
V rámci přípravy na školku v přírodě si děti zkoušely, jaké to je přespat ve
školce bez rodičů. Pro některé to byla výzva a jiné se na to moc těšily. Na
programu byla dobrá večeře, jako zákusek si děti daly domácí bábovku,
kterou upekla Bára. Následoval velmi napínavý výběr večerní pohádky, při
kterém nakonec zvítězily Příšerky s.r.o.
Během večera se pak sice nějaké ty slzičky objevily, ale beze strachu není
statečnosti a děti noc ve školce nakonec překonaly.
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Léto v Bumble Bee
Kouzelný svět filmu: 11.–15. 7. v
tomto týdnu se natočí skutečný film
se skutečným režisérem a bude i
slavnostní premiéra s diváky.
Neváhejte, protože o vstupenky bude
dračka
Kouzelný svět akrobacie: 18.–22. 7.
Tady se můžete těšit na setkání s
opravdovými akrobaty z La Putyky,
kteří Vás naučí pár akrobatických
kousků

Kouzelný svět pohybu a těla: 25.–
29. 7. – v tomto týdnu se můžete těšit
na setkání s reprezentačním
trenérem České republiky v
rychlostním inline bruslení a
vyzkoušíte si opravdový trénink,
připravte si svaly, to bude něco.
Kouzelný svět řemesel: 1.–5. 8.
maminka bude určitě ráda, když
přinesete domů vlastnoručně
namalovaný hrneček
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Kouzelný svět druhohor: 8.–12. 8.
Tak tento týden bude opravdový
zážitek, protože se také pojedeme
podívat na opravdové kostry
dinosauru a průvodce nám řekne, jak
to s nimi vlastně bylo. Co obědvali a
jak třeba spali…Tenhle tajuplný výlet
opravdu nemůžete zmeškat.

Kouzelný svět dopravy: 15.–19. 8.
– nejenže navštívíme muzeum, ale i
ložnici, ve které spí tramvaje, když
zrovna nejezdí. A svezeme se
parníkem a přívozem. Že nevíte, co je
přívoz? Tak to musíte, miláčkové, být v
tomto týdnu v Bumble Bee! A
nezapomenout na koloběžky!
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Liam Bulgen

Dobrý den,
jmenuji se Liam Bulgen a pracuji jako
pedagogický asistent.
Narodil jsem se a vyrůstal v Kapském
Městě v Jihoafrické republice. V roce
2022 jsme se s rodinou přestěhovali
do Česka. Jsem šťastným otcem
čtyřleté holčičky.
Baví mě pracovat s dětmi a
poskytovat jim vedení a podporu,
která jim pomáhá růst. Zvuk dětského
smíchu mi přináší velkou radost.
Mám obchodní a podnikatelské
zázemí. Ve svém volném čase rád
trávím čas se svou dcerou,
poslouchám hudbu a navrhuji funkční
umění.
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Co chystáme v příštím čísle
Psycholožka poradí, jak…
Představíme nový tým a paní ředitelku
Jan nám šlo studium na Junior Achievement
S kým se letos ve školce loučíme, aneb velká škola
nás vítá
Pozveme Vás na zahradní slavnost
A pak už hurá na prázdniny!!!!
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