Motto naší školky: Je nám dobře v přírodě
Vlastní program „S láskou a respektem“

!

Chceme být dětem průvodcem a ochráncem v jejich světě objevování s vlastním
programem vycházejícím z nás, inspirací pro nás jsou prvky různých pedagogických
směrů jako je lesní pedagogika, Začít spolu, waldorfská či montessori pedagogika.
Všechny tyto koncepce kladou důraz na individualitu a v jejich středu stojí právě
dítě a jeho potřeby s důrazem na zodpovědné chování k sobě i ke světu.
Důraz na individualitu v žádném případě neznamená sebestřednost na úkor
ostatních a celku. Důraz na individualitu vychází z poznání, že nejprve musím mít
rád sám sebe, vědět, co umím a jaký jsem a teprve potom mohu jednat s ohledem
na ostatní.

Hlavní body vzdělávací koncepce:

!

✓ dítě rozvíjí sebe, své učení a poznání v souladu se svými individuálními
možnostmi
✓ dítě získává osobní samostatnost a schopnost projevovat se a působit na své
okolí
✓ z činností nejvíce uplatňujeme pohyb, zpěv, hudbu, tanec, modelování a
malování
✓ důležitý je pro nás vzájemný respekt učitele a dítěte i vysoká míra empatie
✓ děti vedeme k samostatnosti a k řešení konfliktů bez násilí a agrese
✓ uplatňujeme osobní přístup díky menšímu počtu dětí ve třídě
✓ umožňujeme dětem pobyt v upravené zahradě nebo ve volné přírodě a to za
každého počasí
✓ podporujeme kladný vztah k přírodě a zvířatům
✓ děti mají možnost samy pečovat o prostředí a podílet se na změnách
✓ podporujeme fantazii, objevování a rozvoj pomocí smyslů
✓ prioritou je pro nás kultivovanost, citlivost, tolerance, tvořivost a schopnost
komunikace
✓ podporujeme vztahy založené na spolupráci, respektu a úctě
✓ naše dny jsou protkány hudbou, která má na děti kulturní a léčivý vliv
✓ učíme se angličtinu přirozenou formou prostřednictvím zpěvu i hovoru
✓ cvičíme jógu, používáme různé rehabilitační techniky a oční terapii
✓ jídlo tvoříme zdravě s důrazem na místní bio-potraviny
✓ děti do jídla nenutíme, snažíme se však, aby pokrm alespoň ochutnaly
✓ ve třídách nemáme televizi ani počítač
✓ rodiče jsou u nás vítáni

!

Snažíme se o uvědomělý přístup k dětem, který jim zprostředkuje dostatek
podnětů při poznávání sebe sama i okolního světa. Přírodu považujeme za dobrou
učebnici, která je využitelná pro podporu růstu a vývoj dětí. Rozvoj dítěte
podporujeme prostřednictvím činností spontánních i řízených. Využíváme principů
prožitkového a kooperativního učení, situačního učení a spontánního sociálního
učení.

Do činnosti a provozu školky rádi zapojíme i rodiče. Jsme připraveni přijímat vaši
pomoc, nové podněty a čerpat inspiraci. Vážíme si důvěry rodičů, se kterou nám
svěřují své děti. Považujeme za velmi přínosné a vzájemně obohacující, když
rodiče více poznají prostředí a program školky a sami se s ním ve velké míře
ztotožňují.

