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Úvodník
Milí přátelé, zdravíme vás v novém roce 2014 s novou várkou
informací a nápadů. Při rozhovorech u vás doma si někdy
povídáme i o počasí, které je k nám – řidičům – letos zatím
milosrdné. Musím však říci, že mně osobně by vynechání jednoho ročního období nebylo milé, ať už by měla chybět právě zima nebo
kterékoli z dalších tří! Krajiny, kterými projíždíme při cestách za vámi,
mají v různých ročních obdobích svoji různou krásu, jen je třeba dát si
čas si každou z nich zamilovat. Vím, o čem mluvím – když jsem kolem
roku 2002 začala jezdit do Ústí nad Labem a okolí, byla to pro mne zcela
neznámá oblast. Vzpomínám si na jeden okamžik, kdy jsem se blížila
k Ústí po silnici od Lovosic, vpravo ode mne byla řeka s přívozem, vlevo
po kolejích jel vlak a po obloze nad námi letělo letadlo – a najednou
jsem si vzpomněla na svoji oblíbenou dětskou encyklopedii s obrázkem,
na kterém byly všechny dopravní prostředky v jedné krajině… Tehdy mne
mrzelo, že jsem nemohla okamžik zachytit na fotografii. Teď už vozím
s sebou svůj malý fotoaparát a pokud to dopravní situace dovolí, občas
během cest za vámi přibrzdím a některé pěkné místo zachytím přímo
od volantu.

Těšíme se na velký počet odpovědí, první fotka je tady!
Jana Vachulová

A tak nás napadlo, že bychom mohli v každém Zpravodaji otisknout jednu
fotografii pořízenou některou poradkyní na cestách za vámi. A vy byste
nám mohli do týdne po obdržení Zpravodaje na adresu casopis@ranapece.eu napsat, pokud to místo poznáte – a my pak správné odpovědi
slosujeme a budete moci vyhrát drobnou odměnu! Když k názvu místa
přidáte i osobní vzpomínku, zážitek, budeme mít radost.

úvodník
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„Traktorový piknik“
aneb setkání u Nešporu�, 17. 5. 2014
Také letos se bude konat už III. ročník Traktorového setkání
na zahradě Nešporových v Rohozci u Žehušic, okres Kutná
Hora, a to 17. 5. 2014. Opět bude připraven den plný traktorů, strojů,
zábavy, soutěží, dobrého jídla, pití a překvapení. Akce se koná pro
děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Mají možnost prohlédnout si traktory a stavební stroje v klidu, pohybu, poslechnout
jejich zvuky a s asistencí obsluhy vše řídit. Užít si jeden báječný den
se svými sourozenci, rodiči a prarodiči tak trochu jinak, zkrátka zažít
nevšední zážitky. Jak vzniklo Traktorové setkání? Jsme Martin a Petra
Nešporovi a máme syny Martínka (6 let) a Dominička (3 roky), kteří
jsou od narození nevidomí. Od narození synů spolupracujeme s Ranou
péčí Eda. Poradkyně nám půjčují speciální pomůcky, radí a pomáhají.
Chtěli jsme nějak poděkovat za jejich obětavost a lásku, kterou dávají
našim dětem. Na otázku, čím bychom jim udělali radost, nám odpověděla naše poradkyně, že pro ně je největší odměnou dětský úsměv.
A v tuto chvíli se zrodil nápad udělat traktorové setkání pro ostatní
děti se zrakovým postižením. Naši synové totiž velice rádi jezdí bagry
a traktory, a tak jsme chtěli dát možnost i ostatním dětem vyzkoušet
si řídit stroje a zažít ten pocit, který prožívají naši kluci, když se vším
jezdí a všechno řídí. Akce se konala poprvé v roce 2012. Tehdy jsme
ještě netušili, jak veliký úspěch bude mít. Proto se tedy konal v roce
2013 už druhý ročník – překvapením pro děti i rodiče byla projížďka

na čtyřkolkách, na zahradě přistál vrtulník, který přinesl dětem zmrzlinku a bonbónky. Samozřejmě i pro tento rok 2014 máme připravený
bohatý program s velikým překvapením. Věříme, že se vše bude líbit!
Akce se koná za každého počasí. Vstupné je 200 Kč na rodinu (v této
ceně je pro všechny členy rodiny kompletní celodenní jídlo – teplý
oběd, teplé i studené nápoje a nejrůznější slané i sladké občerstvení
po celý den; chceme umožnit maminkám, aby si i ony užily den bez
vaření a balení řízků:).
Pozvánku s přihláškou
budeme ještě rozesílat
v průběhu dubna. Nyní
posíláme v příloze
Zpravodaje fotokroniku
z minulých dvou ročníků.
Těšíme se na vás, Nešporovi a Raná Péče Eda
P. S. Na filmový sestřih
z minulých ročníků akce
se můžete podívat na:
https://www.youtube.
com/watch?v=Gakw1tva7GI

infoservis
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Prodlouz�ený víkend v Poslove� mlýne�
V letošním roce se z mnoha důvodů nebude konat klasický týdenní pobyt s Ranou péčí EDA, ale máme projekt zcela nový.
Navazujeme již na dlouhodobou spolupráci s Pestrou společností (www.pestraspolecnost.cz), která vychovává asistenční, vodící
a signální psy pro lidi s postižením. Většina z vás je mohla vidět i s pejsky
na zahradní slavnosti v roce 2012 nebo na Benecku v roce 2013. Někteří
z vás od Pestré společnosti dokonce psa pro své dítě mají.
V druhé půlce května pojedeme tedy společně na prodloužený víkend
do Doks. Projekt je učen pro 15 rodin, které mají asistenčního psa nebo
o něm uvažují nebo se prostě jen zajímají o soužití člověka se psem. Jak
může ,,obyčejný“ pes zlepšit život vašeho dítěte s postižením? Co je to
canisterapie? Je takový pes velkou zátěží pro rodinu? Umí pes dítěti sundat čepici? Na tyhle a další otázky účastníkům určitě rádi odpovědí pracovníci z Pestré společnosti. Naše poradkyně samozřejmě opět připraví
zábavný program pro celou rodinu.
Momentálně čekáme na výsledky grantového řízení Nadačního fondu
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, zda náš projekt finančně podpoří,
a pak můžeme vyrazit.
Lenka Bártová, fundraiserka

infoservis
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Hrac�kotéka
V Hračkotéce se náš sen proměnil ve skutečnost. Již při studiu
ergoterapie, kde jsme se potkaly, jsme snily sen o sociální firmě,
kde budeme zaměstnávat lidi se zdravotním postižením. O tom,
že budeme prodávat hračky, nakonec rozhodla náhoda a naše děti.
Když se nám narodily, nemohly jsme pro ně najít kvalitní a tvořivé hračky,
které v dítěti probouzejí fantazii, tvořivost, jsou edukativní, ale moderní
a výtvarně krásně zpracované. Jednoho dne jsme objevily francouzskou
firmu Djeco, která nás doslova okouzlila, a tak jsme v roce 2010 spustily
e-shop s hračkami této firmy. Nyní se náš sortiment obohatil o další evropské a české značky.
V roce 2013 jsme získaly dotaci z Evropských sociálních fondů (ESF) na rozjetí
sociální firmy a otevřely obchod v centru Prahy ve Školské ulici. V kamenném
obchůdku zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením a zároveň zde probíhá trénink pracovních dovedností. Naši klienti mají různorodé postižení,
pracuje zde člověk po úrazu, ale také s mentálním nebo kombinovaným
postižením. Pracují na všech pozicích, které si pro obchod a obsluhu e-shopu
dovedete představit.
Vice na www.hrackoteka.cz
Za Hračkotéku Jana Řehořková a Barbora Vignerová

infoservis
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Fyzioterapie

Nejve�tší „ hitovka“ letošních Vánoc

Paní Navarová z Neratovic se s námi podělila o novou zkušenost
s terapeutkou Evou Martincovou z Prahy 10, která se zabývá
dětmi celostně, rehabilitací, kraniosakrální terapií či dietou.
S téměř pětiletým Kubou, chlapcem s kombinovaným
postižením, byli zatím u paní terapeutky dvakrát, ale podle slov maminky
plánují intenzivní spolupráci.
www.therapy-centre.eu/terapeuti/eva-martincova/
Martina Herynková, poradkyně rané péče
Pokud máte ve svém okolí odborníka, se kterým rádi a dobře
spolupracujete, a chtěli byste ho doporučit dalším rodičům, rádi
budeme váš názor sdílet v našem Zpravodaji.

Ačkoliv se snažíme vymýšlet pro Elišku od Ježíška každý rok
něco nového a překvapivého, stejně dává stále přednost
všemu hadicovitému , kabelóznímu a svítícímu. Když letos
vybalila svítící tkaničky do bot, dostala doslova záchvat
smíchu z radosti. Přes 30 minut jsme celá rodina seděli potmě u stromku
a pozorovali šťastnou Elišku, jak si hraje s tkaničkou. Tento levný a přitom
nápaditý dárek můžu doporučit: www.cool-mania.cz/party/led-tkanicky/
svitici-tkanicky-do-bot-cervene, tkaničky seženete i levněji, ale na této
adrese mají svítící úplně všechno.
Lenka Bártová

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Kognitivní sada „ Uc�ím se oblékat
pro c�tyr�i roc�ní období“ (Learning
to dress in the four seasons)
je další kognitivní sadou, kterou jsme mohli pořídit pro
naše pracoviště. Využít se dá (stejně jako předchozí sady) v místnosti
na našem pracovišti, určené ke stimulaci zraku a posouzení zrakových
funkcí – nebo ji též můžeme přivézt k vám pro předvedení a vyzkoušení
přímo v rodině (sadu nepůjčujeme) .

Sady od firmy Akros Educativo (Španělsko) lze využít spíše
u předškolních dětí (nejmladší klientské dítě, které správně přiřazovalo,
bylo v mém případě čtyřleté), případně u klientských sourozenců (též
velký úspěch).
O těchto sadách se můžete informovat u svých poradců.
Martina Vaňkátová, poradce rané péče EDA

Z mé vlastní zkušenosti se sady tohoto typu osvědčily např. u rodin, kde
je dítě s autismem.
Děti s autismem mají problémy s představivostí a vnímáním i chápáním
symbolů. Sada tohoto typu a práce s ní je poté tréninkem vnímání
detailů, tréninkem generalizace zobrazených postav a jejich situací, dítě
též procvičuje vnímání symbolů (holčička – sukně, zima – teplá bunda,
pořadí obleků apod.)
Tato sada je již složitější než naše kognitivní sady předchozí, kde dítě
přiřazovalo jednotlivé zobrazené obličeje nebo třídilo obrázky podle
polohy zobrazených lidí (např. pan doktor zepředu, pan doktor z boku…
starší paní s květinou, malý chlapec s květinou apod.)
Zde již dítě skládá kartičky složitěji:
1. Podle ročního období.
2. Podle pořadí (od spodního prádla až např. po bundu, čepici…).
3. Vymýšlí, která kartička ke kterému ročnímu období + postavě patří
…a daly by se vymyslet jistě i další variace úkolů.
Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Kuba a jeho vodní polštár�ek
Jsem maminkou půlročního chlapečka, který se narodil
s vrozeným šedým zákalem a k tomu má ještě axiální hypotonii.
V jednom z minulých čísel zpravodaje Rané péče Eda psala jedna
maminka, že se dají koupit zajímavé pomůcky pro děti se zrakovou vadou
na Amazonu. Já nakupuji na anglickém Amazonu, abych nemusela platit clo.
Zadala jsem podle rady do vyhledávače „visual games“ a našlo mi to
nepřeberné množství hraček. Po chvilce procházení všech možných
nabídek mě zaujal vodní polštářek od firmy Manhattan Toy. Je to hračka
z průhledného měkkého plastu s malými pěnovými útvary uvnitř.
Po naplnění vodou začnou útvary uvnitř hračky plavat. Jejím účelem je
zpříjemnit dětem čas strávený na bříšku.

Po prvotním boji s naplněním (je u toho větší spotřeba vody) si Kuba
mohl polštářek konečně vyzkoušet. Líbilo se mu, že voda uvnitř vydává
příjemný šplouchavý zvuk, a snažil chytat útvary plavající ve vodě.
Mám ze svého „úlovku“ velkou radost a mohu ho ostatním doporučit.
Kuba vydrží déle na bříšku a víc zvedá hlavičku, procvičuje také jemnou
motoriku a zrak. Je to pro něj ideální hračka. Pracovnice z Rané péče nám
poradila, že máme dávat polštářek i na light box (viz foto). A nápad to
byl skvělý. Je to pro něj fajn změna. Hračka je zajímavá i pro větší děti,
které už sedí. Skvěle se s tím zabaví například v jídelní židličce při čekání
na jídlo.
Tereza Sisáková

Po přečtení recenzí jsem chvíli váhala, zda polštářek koupit. Rodiče si tam
často stěžovali na špatné plnění a čištění. Nakonec jsem stejně neodolala
a polštářek koupila. Stál i s poštovným cca 600 Kč a přišel do týdne
po objednání.
Na výběr bylo na Amazonu víc druhů těchto vodních polštářků, ale ne
všichni prodejci zasílají své zboží do ČR. Pro ty, kteří by si chtěli hračku
pořídit, je to celým názvem Manhattan Toy One Fish Water Pat Mat.
www.amazon.co.uk/Manhattan-Toy-One-Fish-Water/dp/B003TLW1G8/ref
=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1387299175&sr=8-2&keywords=manhattan+toys+w
ater+mat

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Magnetická kniha plná oblic�eju�
V rámci nákupů GE Money Bank pro naše pracoviště nám
přibyla výborná pomůcka: magnetická kniha od firmy Janod.
Krabice tvaru knihy obsahuje 67 kusů – detailů rozmanitých
obličejů (všechny jsou opatřeny magnetickou fólií) a 12 kartiček
s namalovanými obličeji osob různých charakteristických rysů jako je
loupežník, skejťák, babička, holčička, klaun apod.
Víko krabice je zevnitř připraveno ke hře. Je tam prázdný obličej, který
si můžete doplnit úplně podle vlastní fantazie a vytvořit nejbizarnější
kreatury – nebo pěkně spořádaně vytvářet obličeje podle předlohových
kartiček. Při takové práci děti nejen pracují na orientaci na malé ploše,
ale musí si všímat drobných detailů a porovnávat nuance mezi nimi
nebo při volné tvorbě popustit křídla fantazii. Celá hra napomáhá také
komunikačním dovednostem a je skvělým tématem k hovoru – nejenom,
jak kdo vypadá, ale i co kdo asi dělá, jaký je, co by mu slušelo...
Tuto hračku najdete například v obchodě, který se jmenuje Hračkotéka;
více o ní najdete v samostatném článku, kde ji představují její
zakladatelky.
Prozkoumat ji může virtuálně na www.hrackoteka.cz.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Masáz� ní strojek
pro orofaciální stimulaci
Paní Součková z Prahy mi nedávno při konzultaci v rodině
doporučila vibrační masážní strojek pro stimulaci dutiny ústní
v rámci orofaciální stimulace. S radostí jsem nápad na pomůcku
přeposlala jiné klientské rodině – a vlastně, proč nedat tento tip
i do Zpravodaje?
„A co bych k tomu uvedla? Abych se přiznala, tak nyní moc netrénujeme,
protože nám to okamžitě Barborka (mladší sestřička, pozn. redakce)
zabaví:-); každopádně Káje se to líbí podobně jako ten vrnící polštář. Je
to pro ni legrační, není to jen obyčejná orofaciální stimulace, která se jí
moc nelíbí. Říkáme u toho říkadla a nechá si taky ‚zavrnět‘ i na jazýček,
pro který je to prý velmi užitečné. Vibrace jsou stimulující a pro Káju asi
velmi příjemné.“ (paní Součková)

Mutate ball
U Součkových jsem objevila zajímavou drobnost:
www.hrackoviny.cz/mutate-ball
„Zde rodiče mohou najít zajímavé hračky pro hmatovou
stimulaci či ergoterapii nebo jen drobné ‚blbůstky‘ pro radost. S touto
hračkou bylo zajímavé pozorovat, jak se nejen nevidomá Karolínka, ale
i její sestřička Barborka snaží úplně stejně utrhnout bublinku:-) a oběma
se to moc líbí.“ (paní Součková)
Děkujeme za nápad.
Martina Herynková, poradkyně rané péče

www.logopedickepomucky.eu/products/masazni-strojek
Za tip na pomůcku děkuje Martina Herynková

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Aplikace do tabletu s Androidem
– zraková stimulace
Jelikož sama vlastním a plně využívám tablet se systémem
Android, zjistila jsem, že má stejně jako IPad také mnoho
možností využití pro rozvoj dětí. V případě, že vlastníte tablet – tedy
zařízení se systémem Android –, pokusím se vám předat nějaké tipy
a rady, jak jej využít v práci s dětmi pro rozvoj zrakových funkcí.
Jen krátkou větu o tom, jak zjistíte, zda máte tablet s Androidem
(„tablet“) nebo tablet s iOS systémem (tedy „iPad“) – nejjednodušší
poznávací znamení je znak jablka na zadní části tabletu. Tedy, chybí-li
jablko, máte tablet se systémem Android a týká se vás tento článek.
Informaci ověříte v „Nastavení“, kde zjistíte verzi systému.

V případě, že budete hledat aplikace, využijte symbol lupy, který
se nachází v pravém horním rohu. Zkuste si tam zadat „pro děti“
a první řádek obsahuje čtyři navržené aplikace, tedy aplikace pro děti;
kliknutím na zelené tlačítko nahoře vpravo „Zobrazit další“ nebo někdy
„další:250“ se dostanete jen na stránku s aplikacemi pro děti, některými
vhodnějšími, jinými méně. Obchod sám automaticky překládá vámi
hledaný výraz do dalších světových jazyků, což je velmi výhodné pro
případ, že hledáte aplikaci bez slovní podpory (tím myslím aplikaci,
kde se kromě v nastavení žádná slova ani psaná ani řečená neobjevují).
Například vložíte-li do lupy „skládání zvířátek“, vyjede vám mnoho
různých aplikací ve všech jazycích, třeba i v čínštině, které se slovy
„skládání“ a „zvířata“ souvisí. Aplikaci nainstalujete stiskem klávesy
„Nainstalovat“ (nebo „Koupit“ v případě placené aplikace).

Nejprve obecně o instalaci aplikací do tabletu. Aplikace a hry
nainstalujete pomocí aplikace „Obchod Play“, který bývá nainstalován.
Je potřeba být připojen k internetu – tedy nejčastěji přes Wifi. Kdyby
nebyla tato aplikace nainstalovaná, je zde ještě druhá možnost instalace
a hledání aplikací, a to přes internetový prohlížeč v tabletu. Zadejte
adresu https://play.google.com/store a instalujte přímo z této internetové
stránky. Jak adresa napovídá, jedná se o Google stránku. Bohužel je
potřeba vytvořit si účet u Googlu, který však bohudík bývá propojen
i s dalšími dobrými aplikacemi i pro stolní počítač. Tímto vytvořením
účtu získáte emailovou adresu s koncovkou „gmail.com.“ Aplikace lze také
stahovat – mají příponu „.apk“ a jejím otevřením ji nainstalujete.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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V případě, že najdete aplikaci, která se vám líbí a dítě na ni reaguje také
dobře, máte možnost probrouzdat se sami k dalším podobným tím, že
zvolíte ve spodní části stránky „Podobné“ a „Další aplikace od tohoto
vývojáře“, popřípadě i „Uživatelé také nainstalovali“.
Určitě je potřeba dodat, že je nutné počítat s tím, že verze aplikací, které
jsou zdarma, mohou požadovat pro své spuštění připojení k internetu
nebo obsahují reklamy či jsou omezené jen na několik málo stupňů
obtížnosti. Proto pozor v případě, že byste půjčili tablet starším dětem,
které by na reklamy mohly kliknout během hraní hry. V případě, že
budete chtít instalovat placenou verzi (bez reklam), klikněte na cenu
v Kč v zeleném rámečku, povolte požadavky aplikace, zadejte číslo své
platební karty, pro kterou máte v bance povolené internetové platby,
a můžete hru nainstalovat. Když se vám aplikace nebude líbit, peníze zpět
již nedostanete, proto nákup pečlivě zvažte a pročtěte recenze.
A nyní k aplikacím. Jelikož je mnoho aplikací, které rozvíjejí všechny
oblasti u dětí, zaměřím se v tomto článku na stimulaci zraku, abych
nezaplnila celé číslo Zpravodaje. V budoucnu se určitě chystám
představit další možnosti rozvoje pomocí tabletu s Androidem. O rozvoj
zrakových funkcí na počátku vývoje se postará aplikace „Baby View“,
která v doprovodu příjemných zvuků obsahuje vysoce kontrastní obrazy,
na které oko v počátcích vývoje reaguje nejlépe. Tuto plnou verzi najdete
v „dalších aplikacích od tohoto vývojáře“ a stojí 38 Kč, případně „lite“
verze je zdarma, avšak s omezením. Co se týká povolení požadavků
aplikace (dotaz po stisknutí „Instalovat“), neradím vám je přijímat bez
rozdílu – je to na vás. Já byla zpočátku opatrnější, nyní se toho „nebojím“.

V následujícím přehledu je seznam aplikací, které svými kontrastními,
pohyblivými tvary podporují zrakové funkce. Některé jsou nazvané
korejsky, ale po instalaci je nastavení v anglickém jazyce. Předem
upozorňuji, že většina aplikací může před vlastním nastavením až
nepříjemně rychle měnit obrázky nebo blikat, což by mohlo vyvolat
epileptické záchvaty. Proto v každém případě nejprve prověřte aplikaci
sami (pakliže netrpíte epilepsií) a teprve po velmi citlivém přizpůsobení
ji nabídněte dětem. V případě, že na aplikaci dítě reaguje úleky,
odinstalujte ji. Způsob odinstalace: Nastavení — Aplikace — kliknout
na vybranou aplikaci — nahoře vpravo kliknout na „Odinstalovat“.
Baby View

Focus book – stačí kliknout na „show slide“
a v doprovodu příjemné hudby, kterou můžete
vypnout, se spustí prezentace kontrastních
obrazců

Baby focus book – Vývojář Doridori – je korejská
aplikace, ale nastavení je v anglickém jazyce

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Black and white cards – lze nastavit
různé možnosti

Vision distortion – v případě, že „odfajfkujete“
jen jeden kruh a zvolíte rychlost na nejpomalejší
(přímo ve středu linky), lze ji na chvíli použít

Pro děti s potřebou silnějších zrakových stimulů jsou vhodné ty aplikace,
které napodobují světelné efekty ve tmě – buď samy od sebe, nebo
dotykem na display kamkoli na tablet. Takových aplikací, které nemusí být
primárně určené pro rozvoj dětského zraku, je dostatek. Jen je třeba sdělit,
že někdy je třeba při prvním spuštění upravit nastavení aplikace tak, aby
bylo blikání příjemné. A připomínat kontraindikaci s epilepsií snad netřeba
– pro tyto děti volte aplikace, které neblikají (vyzkoušejte je sami).

Fleya – dotykem měníte hladinu světélkující
tekutiny

Plasma Lamp – efekt plazmové lampy
reagující na dotek

Gravity Storm – různé možnosti nastavení,
dotykem ovládáte skupinu bodů

Fluid Monkey – velmi realistická tekutina ze světla,
reaguje na dotek – různé možnosti nastavení,
dotykem ovládáte skupinu bodů
Liquid Simulation – opět tekutina, tentokrát
z bodů a reagující i na polohu tabletu, mnoho
různých nastavení
Lava lamp

Plasma sound HD – dotykem po displaji vytváříte
světlo i zvuk
Ohňostroje Kids

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Fireworks Touch Free

Party lights

Fun with particles – lze nastavit velikost části
Magic Touch – Neon Glow

Magic Fluid Free – ve verzi zdarma ve velmi
dostačující formě – dotykem na černé obrazovce
vytváříte proudy světelné tekutiny, můžete jich
dotykem vytvořit, kolik chcete
My Kids Fireworks

Fractals – méně kontrastní, ale někoho
zaujmout může

Resonance

Particles Fountain 3D – fontána ze světelných
bodů, které je lepší v nastavení trochu zvětšit,
po dotknutí se fontána rozsype

Particles – je trochu náročnější na vytvoření
zajímavého pohyblivého obrazce, ale když naťukáte
body dobré, vytvoříte velmi poutavý svítící
pohyblivý obrazec
Sparkler Particles – jednoduché, žádné
nastavování a efektní

Chain Particles – i bez nastavení se po dotyku
obrazovky zobrazí reagující tečky, lze nastavit
i velikost, množství bodů

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Stir – také velmi jednoduchá na ovládání dětmi –
jen „mícháte“ světlem

Magic Doodle

Spiral maker – před vámi se vytváří
nádherné obrazce
Magic Paint Kaleidoscope

Magic effects – velmi zdařilá aplikace – lze vybrat
druh světel a malujete prstem, doprovázené
příjemným zvukem
Doodle Magic
Miracle modus – zpočátku se spustí test,
který nechte doběhnout, pak se spirála spustí
a doprovází ji zvuky, jen pasivní sledování

Různé aplikace na rozvoj senzomotoriky s úkolem malovat na černou
plochu zářivě barevnou linkou:

Glow Draw

Toodle Doodle Toy

Scibblify Paint Draw and Doodle

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Glow Paint

Glow Doodle (Original)

Glowing

Prskavka – lze nastavit pozadí – nejlépe se hodí
asi červené, které navozuje dojem tmy a dále lze
nastavit ovládání, kdy pouhým ťuknutím měníte
polohu prskajícího světla, reálný zvuk prskání
můžete ztlumit.

Pro nejmenší je možné využít tablet i pro uspávání, kdy jde většinou
nastavit i časovač a aplikace s ukolébavkami se vypne – většinou melodie
pomalu ztichne. Pro nalezení těchto aplikací zadejte „lullaby“, „relax“,
„muzikoterapie“, „sleep sounds“ apod.
Aplikací je nepřeberné množství, při psaní článku jsem stále nacházela
další a další. Proto využijte tablet i pro děti se sníženými zrakovými
funkcemi nebo děti v počátcích vývoje nebo později pro trénink
zrakových funkcí. Sami na tyto aplikace pro děti narazíte zadáním
do „lupy“ různých slov v aplikaci „Google Obchod“: např. „děti“,
„zvířátka“, „zvuky“, „puzzle“, „malování“, „tvary“, „pexeso“, „montessori“,
„Cora Games“ (vývojář), „toddlers“, „baby hudební nástroje“, „shape“,
„matching“ a další, která vás napadnou ve spojení s dětskými hrami.
V případě, že byste se chtěli poradit o konkrétních aplikacích určených
dětem, napište, a pokusíme se společně najít nejvhodnější možnost:
tereza.visnerova@ranapece.eu.
Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče

K těmto aplikacím doporučuji, v případě, že má váš tablet v přední části
fotoaparát, aplikace, které jej využívají. Děti jsou fascinované lidskou
tváří a mohou se tak dívat na tu svoji, která se hýbe, s opožděnou reakcí.
Pro aplikace napište do „lupy“ slovo „zrcadlo“.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Vojtova terapia vs. Therasuit
S našou 3,5 ročnou dcérkou, ktorá má hydrocefalus so
zavedeným ventilom a kvadruparézu, cvičíme Vojtovu terapiu
od 1. roka. Bohužiaľ sme prvý rok žili v Anglicku, kde jej žiadnu
fyzioterapiu neponúkli do 15. mesiaca a aj to sa fyzioterapiou nazvať
nedalo, nakoľko ju terapeutka nikdy nevyzliekla ani neprehmatala.
Od jedného roka sme začali chodiť na Slovensko na 6týždňové intenzívne
cvičenia Vojtovky a v Londýne sa nám podarilo dostať ku jedinému
terapeutovi v Anglicku, ktorý cvičí Vojtovou metódou, volá sa Jose Sanz
Mengibar a dochádza z Madridu každý druhý víkend do Londýna na
Kiki Clinic (súkromnú kliniku). Pracoval dva roky v Mníchove v Centre
Vojtovej metódy, ktoré založil sám prof. Václav Vojta.
Do Londýna to však pre nás bolo dlhé dochádzanie a celkovo nás veľmi
sklamalo anglické zdravotníctvo, preto sme sa rozhodli presťahovať do
Prahy, kde cvičíme Vojtovku pod vedením skúsenej terapeutky dvakrát
týždenne.

Počas týchto troch týždňov sme cvičili Vojtovku iba raz denne a po
návrate domov sme zistili, že v našom prípade sme sa nikam dopredu
nepohli, dokonca sa dcérke zhoršila skolióza a hlavne celá ľavá (slabšia)
strana tela ...bedrový kĺb aj koleno ju začali odrazu bolieť. Niekoľko
týždňov po Therasuit terapii ledva zdvihla pri lození hlavu, ktorú pred
Therasuit držala bez problémov. Stále iba ležala a neplazila sa...
A tak sa nám otvorili oči, že Vojtova terapia je v našom prípade to
najlepšie. Vďaka Vojtovej terapii je dcérka uvoľnená, bez spasticity a hoci
sú jej pokroky pomalé, sú viditeľné a isté, len treba byť trpezlivý. Trvalo
to celé tri mesiace intenzívneho cvičenia Vojtovky, aby sme sa vrátili tam,
kde sme boli pred Therasuit.
Ako sa hovorí: „Pomaly ďalej zájdeš!“
Z. Koleníková

Po dvoch intenzívnych rokoch cvičenia Vojtovky sme dosiahli malé
zlepšenia, a preto sme sa dali nalákať na vidinu rýchlejšieho pokroku
pomocou metódy Therasuit. Cvičenie sa dcérke páčilo o trochu viac ako
Vojtovka, ale 3,5 hodiny 5x v týždni na ňu bolo priveľa.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

18

Voskovky vyrobené vlastnoruc�ne�
Praha se na týden zahalila do smogu, a tak jsem hledala vyžití
na víkend jinde než na smradlavém venkovním vzduchu. Hned
za Prahou v Šestajovicích je svíčkárna se zapálenou majitelkou,
která kromě standardní výroby umožňuje i kreativní kutění pro rodiče
s dětmi. Pod „výrobními dílnami pro veřejnost“ se nachází skvělá zábava
v několika formách:

Shrnu-li to, ve svíčkárně jsme se zabavili na celé dopoledne. Udělali jsme
si spoustu krásných a hlavně vlastnoručně vyrobených věcí, kterých si
malý cení víc než kupovaných. Mohu jen doporučit. www.rodas.cz
Jitka Fílová

1. Jednoduché malování svíček – svíčku si Beník ponořil do různých kádí
s barvami, a vznikla tak krásná barevná svíčka. Cena 15,- za její výrobu.
2. Výroba perníkového svícnu – z připraveného těsta v perníkové
chaloupce si mohl sám miniválečkem vyválet a formičkou vykrojit svícen
pro svíčku. Svícen hodné tety v chaloupce za 15 minut upekly a pak si
malý svícen barevnou cukrovou polevou nazdobil.
3. Výroba vlastních voskovek – pro voskovky jsem zvolila motiv zvířátek,
ale je možné odlít si i rovné hubené nebo tlusté voskovky padnoucí líp
do ručičky. Tady už je potřebná asistence hlavně u malých dětí, protože
jsme teplou hmotu nalévali do gumových formiček. Barevná hmota
během chvilky ztvrdla a my ji jednoduše z formiček vymáčkli ven.
A tak krásných dvanáct barevných voskovek bylo na světě. Medvídek,
lvíček, lodička, autíčko… Voskovky sytě kreslí a jak jsem si přečetla,
jsou netoxické z včelího vosku, rostlinných složek a speciálních barviv
používaných v potravinářství. Cena 75,- za 12 voskovek.
4. Výroba mýdla – kovovou formičkou jsme si ze ztvrdlé mýdlové hmoty
vyrazili vlastní mýdlo. Cena 15,- a víc, podle velikosti formičky.
Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Vytvor�ení úc�tu pro instalaci
placených aplikací pro iPad

4. Vpravo dole klikněte na „Vytvořit Apple ID“.

Někdy se nás ptáte, jak stahovat či kupovat aplikace. K tomu je
třeba mít své Apple ID.
Jak na to:
1. Otevřete aplikaci „Safari“ – klikem na ikonu kompasu.

2. Do řádku, kam se píše www stránka, napište „moje apple ID“.
Váš vyhledávač by měl najít seznam stránek:
Vyplňte pečlivě a s rozvahou celou tabulku, která končí modrým
tlačítkem „Vytvořit Apple ID“. Pokyny k vyplňování jsou na stránce
napsané. Vaším ID bude Vaše emailová adresa. Já bych jen rozmyslela
odškrtnutí „Zasílání novinek“, ale je to na vás. Na některých řádcích
máte napsané slabým šedým písmem „nepovinné“, to tedy nemusíte
vyplňovat. Zbytek bohužel musíte. Otázky a odpovědi pro případ
zapomenutí hesla si můžete někam poznamenat – přeci jen jsou to
otázky na subjektivní názory, které se mohou měnit. Obecně si někdy
někam poznamenávám i heslo k různým účtům.
3. Klikněte na první odkaz: „Apple – Moje Apple ID“
(adresa: https://appleid.apple.com/cz/).

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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9. Přihlaste se do svého emailu, kde otevřete email od „Apple“ –
s názvem: „Ověřte kontaktní emailovou adresu svého účtu Apple ID“
a klikněte na modré „Ověřit“.

6. Klikněte na modré tlačítko „Vytvořit Apple ID“.
7. V případě, že stránka stále zůstává aktivní, je potřeba shlédnout
červeně označená políčka a ta vyplnit. Heslo musí splňovat konkrétní
podmínky – počet znaků, číslice a alespoň jedno velké písmeno
a nesmí obsahovat tečky, čárky a jiné znaky.
8. Vyskočí vám okno s požadavkem na přihlášení do zadané emailové
schránky.
Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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10. Pak Vám přijde potvrzovací email s poděkováním
za vytvoření účtu Apple ID:
Návod přímo ze stránek Applu:
Jak podám objednávku?
Vyberte si položky, které chcete objednat, a přidejte je do nákupního
košíku. Vpravo na stránce naleznete přehled položek ve svém košíku.
Zkontrolujte košík a klikněte na tlačítko „Dokončit nákup“. Pokud již
máte účet Apple ID, přihlaste se ke svému účtu. Pokud jste v obchodě
Online Apple Store poprvé, procesem nákupu na pokladně vás
provedeme.
Po přihlášení pod účtem Apple ID můžete ověřit údaje své objednávky.
Budete moci provést změny ve zvoleném způsobu platby, fakturační
a doručovací adrese, množství a také budete moci odstranit položky
z košíku. Pokud jste se svým nákupním košíkem spokojeni, klikněte
na tlačítko „Podat objednávku“.

Můžete vybírat z různých kategorií nebo žebříčků či je vyhledat
ve vyhledávacím okénku vpravo nahoře – symbol lupy. Když si
vyberete aplikaci, která stojí peníze (modře napsaná cena aplikace
v modrém rámečku), postupujte tak, že na tento symbol kliknete.
Po změně ikonky klikněte na „Koupit“. Poté budete muset znovu
zadat heslo k Vašemu Apple ID. Zvolíte způsob placení a zadáte číslo
platební karty, z níž odejde částka. Karta, jejíž číslo při placení zadáte,
musí mít od banky povolené „internetové platby“!

Pozor, pokud zvolíte platbu kreditní kartou, neodhlašujte se ze stránky
nebo nepoužívejte tlačítko „Zpět“ v době, kdy společnost Apple provádí
autorizaci vaší kreditní karty. Mohlo by dojít k duplikování objednávky.
Jakmile systém provede kontrolu, dostanete e-mail s potvrzením, že byla
obdržena vaše objednávka, a je-li to možné, i s dalšími informacemi pro
platbu.
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Po expedici objednávky obdržíte e-mail s oznámením o expedici,
který potvrzuje, že byla vaše objednávka zpracována. Tento e-mail
obsahuje údaje o vaší objednávce a o přepravci, informace o sledování
a předpokládaná data doručení.
Zdroj: http://store.apple.com/cz/help/shopping
Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče
Poznámka redakce:
Setkáváme se s tím, že se na nás obracíte s dotazy, jaký si pořídit iPad,
jak ho zprovoznit a maximálně využívat. Protože toho sami také hodně
nevíme, čerpáme mimo jiné ze stránek komunity rodičů a pedagogů
iSEN při speciální škole v Poděbradech. Stránky iSEN všem vřele
doporučujeme. Dozvíte se tam nejen, jaký obal vydrží zacházení vašich
dětí s iPadem, jaké aplikace jsou vhodné k čemu, jak zrovna udělat to či
ono, zkrátka spoustu praktického, ale dozvíte se i spoustu novinek ze
světa využívání iPadů. Odborníci pořádají i školení práce s iPadem různé
pokročilosti a zaměření – není nad to, když si pod jejich vedením vše sami
vyzkoušíte.

Zrakove� stimulac�ní desky
Milí rodičové,
jezdím do rodiny, kde se narodil chlapeček s kataraktou
na obou očích. Je proto důležité dennodenní trénování
a cvičení zraku. Má velmi šikovnou maminku, která vytvořila
množství různých zrakově i hmatově stimulačních desek. A já z nich byla
nadšená a musela jsem vám je vyfotografovat, abyste měli případně
inspiraci. To se to pak trénuje a pracuje!
Lucie Donátová, poradkyně rané péče
Poznámka redakce:
Desky jsou určeny jako zajímavý zrakový podnět na určitém místě,
např. v postýlce či na podložce, jako motivace k fixaci či k pohybu –
otočení se za deskou, ke sledování pohybu desky podle toho, jak ji
budete dítěti ukazovat (ze středu do stran, zleva doprava a obráceně,
nahoru dolů a obráceně, přibližovat, vzdalovat). Také nabídnutím dvou
desek najednou můžete zjišťovat, jaké barvy a jejich kombinace děti
upřednostňují a jaké jsou pro ně zajímavé.

Video o poděbradské škole můžete shlédnout:
www.youtube.com/watch?v=L-FaF0ZV3_M#t=15
Hledejte na www.i-sen.cz.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Rozhovor
Minule jste se mohli seznámit s poradkyní
Andreou Hruškovou, ta předává štafetu
a ptá se naší kolegyně Alice Pexiederové:
Alice, prozraď nám něco o sobě.
Něco málo na úvod: pocházím z Prahy a celý život v ní bydlím, velmi ráda
ji opouštím a pak se do ní zase vracím. Výhodou je, že bydlím na jejím
okraji, tak to není problém. Rodinu mám menší než většina kolegyň:
mám prima dceru na druhém stupni ZŠ, manžel je Holanďan. Zmiňuji to
proto, že mi jeho kulturní zázemí a jazyk dává širší rozhled. Jsem neřidič
(v rané péči jako jedna z mála poradkyň), kam je třeba, tam se dopravuju
vlakem či autobusem. Nemám televizi, hojně však využívám internet. Už
jen zřídkakdy si koupím knihu, zato však si je čím dál tím častěji půjčuju
v knihovně.
Jak ses k práci poradkyně dostala?
Po střední škole jsem hledala nějakou dobrovolnou práci k nástavbě,
kterou jsem tenkrát studovala, a „náhodou“ jsem se dostala do speciální
školy pro nevidomé v Loretánské ulici, kam jsem jednou týdně chodila
dobrovolnicky pomáhat paní učitelce do 1. třídy, kde bylo přijato
hodně dětí. Pak jsem půl roku pracovala v již neexistující internátní
škole pro děti se zbytky zraku jako „noční vychovatelka“, tehdy tam
jako vychovatelka pracovala jedna moje současná kolegyně a již tenkrát
na malý úvazek jezdila do rodin jako poradkyně rané péče.

Další čtyři roky jsem pracovala jako vychovatelka ve speciální mateřské
škole opět v Loretánské. Tam jsem si uvědomovala, protože i školka byla
také internátní, jak odlišně (od svých vrstevníků) žijí tyto dětí, jak je
nepřirozené, že takto malé děti jsou přes týden na internátě a domů se
vrací jen na víkend, jak to mění situace celých rodin. O rané péči jsem
tehdy slyšela z různých stran, znala jsem hmatovou knihu o princích
Drsoňovi a Měkoňovi, která je mimochodem doteď mou oblíbenou
pomůckou, kterou ráda v rodinách nabízím ke hře.
Pořád jsem si říkala, jak se asi daří dětem a rodinám, které šly cestou
integrace, ale žádné jsem tehdy neznala. V polovině devadesátých let
k sobě speciální školství a integrace moc blízko neměly.

rozhovor
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Mezitím jsem konečně dostudovala vysokou školu a shodou okolností
ve Společnosti pro ranou péči hledali koordinátorku projektu, který
mapoval, jak funguje raná péče v Evropě. Během koordinátorské práce
jsem absolvovala specializační kurz poradce rané péče a pak plynule
přešla k práci poradkyně, to bylo v roce 2000.
Změnila se práce poradkyně během té doby, co jsi ve středisku?
Určitě, mám pocit, že jsme se všechny hodně naučily a další nové
zkušenosti nás stále obohacují. Práce poradkyně je vlastně takové
permanentní učení se. Vděčíme za mnohé našim klientským
rodinám a blízkým i vzdáleným spolupracovníkům. Je to stále hodně
individualistická práce, hodně toho člověk řeší sám, současně vždy
vítáme spolupráci s další poradkyní či jiným odborníkem; mám moc ráda
společné konzultace i naše kazuistická setkání.
Práce se vždy proměňuje s lidmi na pracovišti a i s novými klientskými
rodinami je to vždy jiné, resp. s každou rodinou je to trochu jiné.
Také se trochu mění akcent, na co se nejvíc soustředíme nebo, co dává
naší práci rámec. Tím, že spadáme do preventivních sociálních služeb,
je trochu upozaděna naše pedagogická práce. V posledních několika
měsících (mj. po inspirativních pobytech v Nizozemsku a s Holanďany
v Makedonii) je toto opět na pořadu dne.
Spoustu věcí nyní můžeme vykomunikovat a zjistit pomocí internetu,
předat po mailu. To dřív nebylo tak běžné a jednoduché. Máme obecně
mnohem víc možností, a tím musíme samozřejmě i více vybírat a volit
vyhovující řešení.

Z čeho máš ve své práci největší radost a z čeho nejmenší?
Největší radost mám samozřejmě, když se něco daří – ať už v rodinách
(často jsou to malé kroky velkého významu a důležité je vůbec
zaznamenání takových změn, to mě moc těší) – nebo když vyjde
časopis nebo zpravodaj, téma někomu dobře „sedne“ a může mu dodat
ty správné informace ve správný čas (a tiskařský šotek přitom moc
neřádí…). Nebo když se s kolegyněmi můžeme nad nějakým tématem
zastavit a promyslet ho, vyslechnout a zvážit různé návrhy. Naposledy
mě také potěšili studenti designu na Prague college (mezinárodní
VŠ), kteří jako semestrální práci vytvořili různé návrhy na propagační
předměty pro Ranou péči EDA. Některé jsou opravdu velmi povedené,
nápadité a promyšlené, uvidíme, zda se některé z nich povede dovést až
do skutečného produktu.
Co mě ale vůbec netěší, jsou reakce některých zdravotnických
pracovníků a jejich nekomunikace s rodiči. Leckde se to naštěstí změnilo,
ale bohužel zdaleka ne všude. Zdá se mi, že si neuvědomují, že adekvátně
informovat rodiče je velmi důležité. Jak se rodiče cítí a co prožívají, to
ovlivňuje rodinnou situaci. Stále existuje mnoho mýtů a předsudků.
Co tě nyní v Rané péči EDA kromě poradenské práce zaměstnává?
Vždycky mě bavily mimo práci poradkyně různé její přesahy, dlouhá
léta jsem spolu s kolegyní Janou Štvrtňovou vedla setkání rodičů, delší
dobu se věnuju redaktorské práci na Zpravodaji i pro časopis Raná péče.
Nyní mě zaměstnává také úprava překladu knihy o hře z nizozemského
originálu. Dočtete se v ní, jak se hra vyvíjí, jak ji rozvíjet a podporovat
právě u dětí, pro které hra není tak samozřejmá činnost, jak bychom si
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přáli nebo očekávali. Dělá mi radost, když se slova správně poskládají
do vět a ty získají ten potřebný smysl, a přitom text nemá doslovnou
podobu, nic nezůstane ztraceno v překladu a fakta jsou na správných
místech.
Jaké máš koníčky, jak relaxuješ?
Miluju chůzi po venku („venčení se“) a přirozený pohyb, na sporty jsem
ale nikdy nebyla, nešly mi. Mám však ráda tanec – africký jsem nyní
vyměnila za kruhový, ten mi poskytuje příjemnou relaxaci a zklidnění.
V Nizozemsku ráda jezdím na kole, takže jednou za rok tak týdně
intenzivně denně na kole při každé příležitosti relaxuju na starém kole
po tetičce kamarádky, to v Praze moc nejde kvůli provozu i kvůli tomu, že
bydlím na kopci.
Nejsem si jistá, jestli se pečení chleba a „chov“ žitného kvásku dá
považovat za koníčka, ale asi by se to také dalo říct - ale spíše je to už
taková normální věc. Jinak se neobejdu bez nějaké manuální činnosti, ty
se střídají v různých vlnách podle potřeby a oblíbenosti.
Jinak ráda trávím čas s rodinou a blízkými lidmi, ale stejně tak ráda
o samotě u knihy nebo naopak v narvaných dopravních prostředcích –
zrovna teď hltám Polovičního bratra od Nora Larse Saabye Christiansena.

a rozjímavý. Mám ráda zvuk afrických hudebních nástrojů, u kterých
mě fascinuje, jak jednoduché vlastně jsou, ale jaké možnosti nabízejí –
například mbira; také jak jsou hudebníci kreativní a vystačí si málem,
například k ozvučení zmíněné mbiry použijí umělohmotný džber či
kýbl namísto velké tykve, pokud zrovna není po ruce. Rokia Traoré, Ali
Farka Toure, Gatachew Mekuria, Tartit, Bassekou Kouyate patří mezi
mé oblíbené. Pak poslouchám to, co jsem se naučila poslouchat v době
střední školy – klasiku jako Tom Waits, Patti Smith, Nick Cave, dále pak
českou alternativu 80. a 90. let, nizozemské kapely The Ex a Amsterdam
Klezmer Band, ráda však přičichnu k novým a neznámým interpretům.
Z klasiky miluju Bachovy varhanní skladby, Vivaldiho flétnové koncerty,
Satieho klavírní dílo…
Velmi ráda čas od času sleduju prezentace a přednášky na www.ted.
com, již mnoho jich tam existuje s českými titulky, ostatní mají titulky
minimálně v angličtině, často v mnoha jiných jazycích, tak se člověk
nejen dozví něco zajímavého, ale současně i potrénuje jazyky. Témata
mapují dění a myšlenky naší současnosti ve všech možných oborech,
každý si tam může najít, co ho zaujme. O jednu z nejoblíbenějších se
s vámi podělím: www.ted.com/talks/evelyn_glennie_shows_how_to_listen.
html. Evelyn Glennie vám ukáže, jak poslouchat.
Užijte si ji!

Jaký je tvůj oblíbený film, kniha, muzika, malíř, další zajímavá
osobnost?(vyber si:))

Andreo, díky za otázky, k takovému ohlédnutí člověk nemá jen tak
příležitost :)

Hudba tedy:
To se proměňuje podle nálady, aktivity a atmosféry, poslouchám toho
hodně – mám ráda africkou hudbu (pardon za zobecnění), její rytmus,
který může být stimulující a povzbuzující k činnosti i naprosto klidný
rozhovor
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Kalendárium

Akce absolvované

Akce chystané

4. 12. 2013 Setkání rodičů a dětí – Mikulášská s nadílkou pro děti

12. 3. 2014 Setkání rodičů – plstění

15. 1. 2014 Setkání rodičů – vyrábění z FIMO hmoty

9. 4. 2014 Setkání rodičů v Ústeckém kraji

12. 2. 2014 Setkání rodičů – profesní poradenství
Výstava fotografií dětí z klientských rodin v rámci Neviditelné výstavy
na Novoměstské radnici, Karlovo nám. 1/23, Praha 2, je otevřena denně
od 12 do 20 hodin do konce února.

16. 4. 2014 Velikonoční setkání rodičů
15.–18. 5. 2014 Prodloužený víkend s Pestrou společností
17. 5. 2014 Traktorový piknik

Více informací na www.neviditelna.cz a www.michaelahruba.cz.

22. 5. 2014 Večerní setkání rodičů

Výstava dále poputuje v březnu do ČSOB v Pardubicích, v dubnu
na Prahu 13 a v květnu do Mladotova domu na Pražský hrad.

9. 6. 2014 Zahradní slavnost
Akce chystané jsou plánované, různé změny však ještě mohou nastat.
Sledujte aktuality na našich stránkách www.ranapece.eu/praha/aktuality
nebo stránku věnovanou setkávání www.ranapece.eu/praha/setkávání
rodičů.
Pozvánky na setkání rodičů rozesíláme asi 14 dní před akcí. Pokud
pozvánky na setkání mailem nedostáváte a máte o ně zájem, napište
na setkani@ranapece.eu, rádi vás budeme informovat.

kalendárium
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Rubrika pro sourozence
Po kratší odmlce opět připravujeme rubriku pro
sourozence, tentokrát je to tvořivý nápad pro
předškolní děti a děti mladšího školního věku.

Malované ruce
Obkresli a nazdob si svou ruku! Potřebuješ jen čistý papír a barevné
fixky nebo pastelky. Polož na list papíru ruku a fixkou ji pečlivě obkresli.
Vzniklý obrys už si dozdob podle své fantazie.
Doplnit můžete cokoli podle své fantazie.
Holčičky si mohou domalovat prstýnky, náramky nebo dlouhé barevné
nehty, kluci zas digitální hodinky nebo pirátské tetování.
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
Můžete vymyslet i další varianty, obkreslit ruce dalších členů rodiny
a udělat si celé album rukou.

Pro sourozence
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Jak vyuz�ít pouz�ité okluzory
Okluzory nyní existují v mnoha variantách, jsou barevné,
béžové, ale i vzorované (draci, auta, vláčky…). To láká k dalšímu
tvoření.
Okluzory nemusí po použití hned končit v koši. Nechte se inspirovat
Martinkou, která sbírá okluzory svého brášky Vítka a vytvořila z nich
parádního vzorovaného hrocha. Než se pustila do realizace, pečlivě si
promyslela, jaký vzor kam dá.
Tento nápad je určen nejen pro sourozence, ale i pro spolužáky dětí, které
nosí okluzory.
Zkuste navrhnout paním učitelkám svých dětí ve školce, aby okluzorům
spolužáci vtělili druhý život v podobě koláží. Myslím, že takto rozhodně
okluzory stoupnou v ceně.
Za nápad děkujeme!
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Pro sourozence
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Or�íškové suchárky
Posílám recept na suchárky, které je možné brát s sebou
na výlety nebo jen tak chroupat doma u čaje či kávy.
Dělám je většinou po Vánocích, když nashromáždím dostatečné
množství bílků. Tentokrát jsem bílky dostala od tety z Olomouce.
A dělala jsem je den předtím než k nám – pár dní po Novém roce – přišla
na pravidelnou konzultaci naše milá poradkyně. Suchárky jí chutnaly,
a tak jsme se domluvily, že se o recept podělím i s vámi ostatními
prostřednictvím Zpravodaje. Pro lepší představu přikládám i fotku.
36 dkg bílků (cca 12 bílků)
36 dkg cukru moučka
50 dkg hladké mouky
50 dkg celých ořechů, oříšků, mandlí, slunečnicových semínek,
piniových oříšků, ...
Ušleháme sníh z bílků a pak postupně přisypáváme cukr, mouku a nakonec
směs ořechů a semínek. Těsto je dost husté a je ho plná velká mísa.
Na velký plech dáme pečící papír a na něj rozetřeme těsto.
Pečeme v troubě na 200 °C do růžova.
Necháme trochu zchladnout. Pak rozkrájíme podélně na čtyři pásy. Každý
pás nakrájíme na 1–2 mm tenké pásky. Ty pak usušíme na kamnech či
na topení.
Dobrou chuť! Křup, křup.
Magdaléna Tomášková
Pro sourozence
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