„ Klub nadaných dětí “
MENSA PRO ŠKOLKY, projekt rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku se
stává výzvou nejen pro pedagogickou veřejnost. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci
cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském
věku.
Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových
synapsí do věku 7 let - z toho 50% vznikne do věku 5 let.
Na českém ověřování metody učení s názvem NTC Learning
se podílí tým odborníků - psychologů a pedagogů, kteří jsou sdruženi ve dvou partnerských institucích.
Mensa International je držitelem mezinárodní licence projektu a Centrum nadání je expertní tým odborníků,
který koordinuje aktivity projektu v ČR a řídí odborný rámec zapojených subjektů do spolupráce - více na
www.mensa.cz
Náplň činnosti KLUBU NADANÝCH DĚTÍ:
cvičení pro rozvoj rozumových schopností dětí tj. učení symbolů – např. tvary číslic, dopravní značky,
základní práce se slovy a písmeny, logické hádanky, pohybové aktivity – hry s míčem, hudbou.
Hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, logického myšlení, řeči, prostorové a plošné představivosti
a matematických představ, rozvíjení postřehu, pozornosti a paměti, deskové hry.
Organizace a spolupráce s rodiči:
Klub nadaných dětí je vždy první čtvrtek v měsíci od 14:45 do 16:15 hod. Rodiče mohou být
přítomni v klubu nebo své dítě předat vedoucímu a pak si jej v 16:15 v MŠ vyzvednout.
Termíny:

5. 10. 2017

4. 1. 2018

5. 4. 2018

2. 11. 2017

1. 2. 2018

3. 5. 2018

7. 12. 2017

1. 3. 2018

7. 6. 2018

Předpoklady pro zařazení do skupiny nadaných dětí: zájem dítěte a zákonného zástupce
(písemná přihláška - souhlas se zapojením do činnosti) a psychologické vyšetření vývojových schopností
dětí – zajistí Místo pro děti - spolek ve spolupráci s Mensou ČR.
Zájemci o činnosti KLUBU NADANÝCH DĚTÍ - vyplňte, odstřihněte a odevzdejte v Klubu nadaných dětí,
případně zašlete emailem na adresu mistoprodeti@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Souhlas se zapojením dítěte do činnosti Klubu nadaných dětí
Souhlasím, aby se mé dítě (jméno): …………………………………………. zapojilo do aktivit projektu.
Budeme navštěvovat Klub nadaných dětí a souhlasíme s vyšetřením vývojových schopností dětí a s využitím
statistických dat v rámci projektu.
Datum: ……………………

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………..

