Informace pro vedoucí táborů
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Co v tomto dokumentu můžete najít?
1)ÚVOD
2)RYTMUS DNE
3)PRAVIDLA V LESE I V JURTÁCH
4)PŘÍLOHY - SEZNAM VÝTVARNÝCH POTŘEB DOSTUPNÝCH V JURTĚ
SEZNAM HER A HRAČEK DOSTUPNÝCH V JURTĚ
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ NAKUPUJEME Z DOTACÍ

1)ÚVOD:
Milí vedoucí,
zpracovali jsme pro Vás pár užitečných tipů, jaké se nám po dlouholeté praxi s dětmi v tomto
prostředí osvědčily.
2)RYTMUS DNE - denní program:
07:30 - 08:45 - příchod dětí do školky, volná hra
08:45 - 09:00 - příprava na ranní kruh
09:00 - 9:30 - ranní kruh (přivítání a naladění se)
9:30 - 11:30 - pobyt v lese, dopolední svačina
11:30 - 12:00 - návrat k jurtě, umývání, příprava na pohádku a oběd
12:00 - 12:15 - předobědová pohádka
12:30 - 13:00 - oběd, úklid po obědě, příprava na odpočinek
13:00 - 14:30 - odpočinek
14:30 - 15:00 - odpolední svačina
15:00 - 16:00 - odpolední program
16:00 – 16:45 - vyzvedávání dětí
17:00 konecprovozu LMŠ
Výše uvedený rytmus je upraven do provozní doby letních táborů a je pouze orientační.
Jediné body, které by měly být dodrženy jsou - začátek a konec otevírací doby. Hodina
oběda by měla být přibližně dodržena, aby děti netrpěly hlady. Je třeba myslet na ohřev a
výdej obědů (cca 12:30) i úklid po něm, včetně mytí nádobí. Zchlazené obědy budou do
školky přiváženy v izolačním boxu v cca 10:00 a uloženy do maringotky.
Poznámka: pokud budete chtít tvořit s většinou dětí (např. společný výtvor), je dobré udělat
to jako ranní činnost. Odpoledne už se chce tvořit pouze části dětí. :) A dále se nám vyplatilo
střídat dynamickou činnost s relaxační/klidovou.

3)PRAVIDLA V LESE I V JURTÁCH:
Při pobytu v lese i v prostorách školky se nám osvědčila následující pravidla:
●

Srdíčkové pravidlo - POMÁHÁME SI A NEUBLIŽUJEME SI – ve školce jsme
všichni kamarádi, snažíme se vzájemně si pomáhat (s oblékáním a vysvlékáním,
uklízením hraček), hlavně starší děti mladším dětem. Když nás někdo nazlobí,
neboucháme ho, ale řešíme neshody slovy (např. "Mně se to nelíbí, mně to vadí").
Hra je dobrá jenom tehdy, když s ní souhlasíme oba a když je férová (nesmí být
přesila víc na jednoho,neškrábeme, nekoušeme, neboucháme se).

●

 lackové pravidlo - KLACEK , SE KTERÝM SI HRAJI, JE STEJNĚ VELKÝ JAKO
K
JÁ, NEBO MENŠÍ A MÍŘÍ K ZEMI. Vždy vím, kde je jeho konec a kde jeho začátek.

●

Jurtičkové pravidlo - V JURTĚ NEBĚHÁME A NEKŘIČÍME, NIC NENIČÍME
A UKLÍZÍME PO SOBĚ. Pokud chceme běhat a křičet, domluvíme se s průvodkyní,
jestli můžeme jít ven. V průběhu dne a před odchodem ze školky po sobě uklidíme
hračky, pastelky, nůžky, papíry a své bačkorky.

●

Skupinkové pravidlo - V LESE SE DRŽÍME JAKO SKUPINA POHROMADĚ
A ČEKÁME NA SEBE NA STANOVIŠTÍCH. Domluvená stanoviště jsou "choroš",
"totem", "raketa", "malá vyhlídka", případně další, která sdělí průvodkyně (rozcestí
pěšinek, hranice lesa, ...). PŘI HŘE V LESE SE POHYBUJEME JENOM TAK
DALEKO, KDE VIDÍME A SLYŠÍME PRŮVODKYNĚ.

●

Lesní/stromečkové/kytičkové pravidlo - V LESE NEJÍME ŽÁDNÉ PLODY,
ROSTLINY ANI JEJICH ČÁSTI BEZ VĚDOMÍ PRŮVODKYNĚ, NENIČÍME LES –
STROMY, KVĚTINY A VŠE ŽIVÉ, CO V NĚM JE.

●

Flétničkové pravidlo - FLÉTNA NÁS VOLÁ K SOBĚ, JDEME VŽDY ZA JEJÍM
ZVUKEM. Písnička na flétnu nás svolává k odchodu do lesa, nebo volá na zatoulané
děti, aby se co nejrychleji vrátily ke zbytku skupiny.

●

Kruhové pravidlo - KDYŽ PROBÍHÁ SPOLEČNÝ PROGRAM, NERUŠÍME –
ranního kruhu, poslouchání pohádky a odpočinku na vlastní matraci po obědě se
účastníme všichni. Dalšími společnými činnostmi je dopolední pohádka, tvořivá
dílnička, učení se novým věcem. Těchto aktivit se účastnit nemusím, ale neruším
přitom ostatní.

●

Pravidlo jména - KDYŽ NA MĚ PRŮVODKYNĚ VOLÁ JMÉNEM, VŽDY JÍ
ODPOVÍM.

4)SEZNAM VÝTVARNÝCH POTŘEB DOSTUPNÝCH V JURTĚ
SEZNAM HER A HRAČEK DOSTUPNÝCH V JURTĚ
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ NAKUPUJEME Z DOTACÍ
Nejvíce Vás asi bude zajímat seznam výtvarných potřeb, her a hraček, které u nás v jurtách
najdete. Dále jsme pro Vás připravili seznam věcí, které budou k dispozici z dotací.
Ty najdete na následujících stranách v jednotlivých tabulkách.
Co se týče nákupu jiných výtvarných potřeb, než které jsou uvedeny v následujících
seznamech, napište nám o ně na e-mail panusova@seznam.cz s názvem svého turnusu a
odkazy, jak má Vámi vybrané zboží vypadat + počet kusů. Na každý z turnusů je možné
vyčerpat maximálně 1 000,- Kč. Prosím, dbejte na to, co opravdu potřebujete, a na
ekonomiku školky. Vámi vybrané zboží bude připraveno na Váš turnus. Zbytky těchto potřeb
náleží Sedmikrásku pro další turnusy i mimo velké prázdniny.
Chtěli jsme Vás poprosit, abyste po skončení svého turnusu zkontrolovali stav
výtvarných potřeb a zaškrtali nám v tabulce, jestli jste některou z položek
vypotřebovali, nebo již dochází, abychom stihli do dalšího turnusu koupit nové. Tato
tabulka bude připravena na stole spolu se Seznamem s kontakty na rodiče. Tento
seznam v papírové podobě i s docházkou dětí bude první den připraven na stole
v
jurtě. Jedná se o důvěrné informace, jednejte tedy v souladu s GDPR a tento seznam
nenechávejte volně v jurtě (na nástěnce, na stole apod.), ale zavřete si ho do jednoho
z šuplíků s dokumenty. Pakliže budete chtít zůstat v kontakt s některým ze zákonných
zástupců, řekněte si o číslo soukromou cestou. Děkujeme za pochopení. :)
Tým Sedmikrásek

