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Úvodník

Milí čtenáři,
jaro snad má nakročeno směrem k létu a my už se těšíme na pobyt pro
rodiny v Lučkovicích. Čeká nás mnoho různorodého programu a pěkná
společná práce, která bude doplňovat konzultace v domácím prostředí
a navazovat na ně. Získáváme skvělou možnost poznat rodiče i děti
v nových souvislostech a situacích. A hlavně, rodiny se mohou seznámit
navzájem a naživo sdílet své zkušenosti, zážitky a inspirovat se.
V tomto 25. zpravodaji pro vás máme mnoho informací o novinkách
v rodině aplikací EDA PLAY, o seminářích k používání iPadů a dalších akcích v EDOVI nebo s EDOU.

Pokud se budete chtít seznámit s další členkou našeho týmu, nezapomeňte nalistovat rozhovor s poradkyní a fyzioterapeutkou Lucií Gregorovou. Jsme rády, že je zase s námi.



Příjemné čtení přeje

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka

V rubrice „Tipy“ najdete spoustu kreativních nápadů, jaké činnosti
a pomůcky můžete se svými dětmi zkusit. Některé z nich vám poradkyně
rády dovezou domů, jiné si můžete vyrobit sami a další si zajistit jiným
způsobem.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017
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Semináre s iPadem
Využíváte iPad jako pomůcku pro děti, nebo s tím právě začínáte?
Semináře jsou zaměřeny na využívání iPadu jako jedné z možných
pomůcek pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Jsou
určeny pro rodiče i pedagogy, kteří se chtějí seznámit s iPadem
a aplikacemi, které jsou vhodné pro rozvoj dovedností dětí se speciálními potřebami. Semináře jsou určeny i pro úplné začátečníky.
Semináře od týmu EDA PLAY
Pod vedením odborníků na zrakovou stimulaci vyvíjíme vlastní aplikace
pro trénink zraku a jemné motoriky. iPad používáme dlouhodobě jako
pomůcku pro stimulaci zraku v rámci rané péče, první aplikaci jsme uvedli
na trh v roce 2013, další v roce 2016 a letos. V klientských rodinách EDY
používáme nejen tyto aplikace, ale i aplikace dalších vývojářů. O zkušenosti s využitím iPadu se rádi podělíme na seminářích.
Na jaře proběhl první seminář v prostorách EDY, druhý seminář se uskutečnil na pobytu pro klientské rodiny v Lučkovicích a další budou následovat v pátek 22. 9. od 9 do 14 hodina a v sobotu 11. 11. od 10 do 15 hodin
opět v Praze, v sídle EDY (Trojická 2, Praha 2). Seminář vede poradkyně
rané péče Lucie Magerová a jedna z koordinátorek vývoje aplikací EDA
PLAY a maminka Elišky, holčičky s kombinovaným postižením.
Co je obsahem semináře?
Seznámení se s technickým pozadím používání iPadu:
zprovoznění iPadu, instalace aplikací, základy ovládání iPadu, základní
údržba paměti iPadu, zamykání iPadu, příslušenství – obaly, sluchátka,
pojištění.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017

Dále praktické rady k využití iPadu pro podporu rozvoje dítěte se zrakovými vadami a kombinovaným postižením:
jak využít iPad ve vzdělávacím procesu doma i v zařízení, rozvoj dovedností
formou hry, příklady konkrétních aplikací a praktických ukázek, jak propojovat realitu s aplikacemi.
Účastníci semináře si sami vyzkouší použití konkrétních aplikací za doprovodu specialisty na ranou péči a rozvoj dovedností dětí se speciálními
potřebami: použití aplikací, protiskluzových fólií, sklopných desek, tipy
k hledání vhodné polohy dítěte při práci s iPadem (rozdělení účastníků
do dvou skupin: začátečníci a pokročilí v práci s iPadem).

infoservis

4

Dojde i na další využití iPadu a prostor pro vaše dotazy, praktické ukázky
využití iPadu, sdílení fotografií, využití iCloudu, spojení iPadu s počítačem.
Přihlásit se můžete přes přihlašovací formulář: http://edaplay.cz/prihlaska,
nebo emailem na info@edaplay.cz, případně telefonicky: 724 400 823.
Veškeré informace o seminářích najdete na: http://edaplay.cz/seminar.
Vstup pro rodiče dětí se speciálními potřebami je zdarma. Další zájemci
z řad speciálních pedagogů nebo sociálních pracovníků a jiných specializací
zaplatí za vstup symbolických 200 Kč.
Není třeba vlastnit iPad, ani s ním již umět pracovat.
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška.
Těšíme se na viděnou.
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Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Propagac�ní predmety
Víte, jak vypadá EDA a jeho pruhovaná kolekce?

Z různých fotografií na webu či od poradkyň víte, že máme kolekci výrobků, jejichž nákupem je možné naši organizaci podpořit.
Barevné pexeso a rodinný plánovací kalendář EDA obsahuje obrázky
z našich aplikací EDA PLAY. Je možné zakoupit odbornou knihu „Rosteme
hrou – Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením". K této knize
vzniklo také několik pracovních sešitů.

Naši kolekci najdete na http://eda.cz/cz/chci-pomoci/nabidka- predmetu/.
Podpořit EDU můžete také zakoupením výrobků ze speciální kolekce
DOBRO.ZOOT, více si o tomto projektu můžete přečíst v našem časopise
(K)OUKEJ 1/2017 a na tomto odkazu: http://stories.zoot.cz/dobry-eda/,
objednat si výrobky můžete zde: https://www.zoot.cz/prave-dorazilo/9857/dobro-eda-2.
Doufáme, že budete z naší pruhované kolekce minimálně tak nadšeni
jako my.


Zuzana Malá, asistentka marketingu, a Lenka Trubačová, asistentka PR

Nabízíme také pruhovanou kolekci s motivy EDA PLAY. V nabídce máme
dětská a dámská trička, náušnice, batohy a tašky, které jsou zrakově
stimulační. Jako motivy jsme pro tašky a batohy vybrali krávu, ovečku
a psa. Pro náušnice jsme rozšířili nabídku navíc o obrázky medvídka,
kačenky, žáby, kočky a slona.
Ke stávajícím reklamním předmětům jsme přidali zajímavé dřevěné
pexeso a hravá joja. Naše nabídka se nově rozrostla o unisex trička,
miminkovská body a dospělým jistě udělá radost balíček dobré kávy
Coffeeda.
Do budoucna plánujeme naši nabídku dále rozšířit o další propagační
předměty – máte se na co těšit.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017

infoservis

6

Projektové novinky

Projekt Zvýšení multidisciplinarity týmu rozšířením o odborné profese
V rámci programu Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či
prostředím, ve kterém vyrůstají, podpořila Nadace Agrofert naši organizaci darem ve výši 100 000 Kč. Díky této finanční pomoci můžeme
vyhovět většímu počtu zájemců o službu rané péče a nadále nabízet
klientům odbornou pomoc krizového interventa, sociálního pracovníka
a konzultanta pohybového vývoje.
Projekt Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech
Částkou 100 000 Kč Nadace Agrofert podpořila i náš další projekt,
zaměřený na minimalizaci dopadu postižení jak na život dítěte, tak na
funkci celé rodiny. Získané prostředky jsou určeny na posílení kapacity
služby rané péče a na přípravu setkání rodičů.

NOVÉ POMŮCKY PRO EDU
V uplynulém roce jsme zažádali u Nadačního fondu J&T, se kterým
jsme spolupracovali již v minulosti, o podporu při rozšiřování a obnově
inventáře naší půjčovny. Jak asi víte z vlastní zkušenosti, o rehabilitační
a kompenzační pomůcky i o hračky vhodné pro děti se zrakovým
a kombinovaným postižením, které v půjčovně nabízíme, je velký zájem. Nabídka půjčovny se neustále proměňuje – nejenže nahrazujeme
rozbité nebo opotřebované kousky, ale snažíme se vám a vašim dětem
stále nabízet k vyzkoušení něco nového. Díky finanční pomoci NF J&T
ve výši 21 713 Kč jsme mohli zakoupit polohovací systém Squiggles
Baby od firmy Otto Bock, který umožňuje správné polohovaní dětí
s těžším kombinovaným postižením a podporuje jejich psychomotorický vývoj. Dalšími přírůstky v naší půjčovně jsou dva barevní pískoví
hadi – užitečná rehabilitační pomůcka především pro děti s percepčními poruchami. Po hadech mohou děti chodit a masírovat si tak chodidla, současně trénovat rovnováhu a koordinaci pohybů. Hady můžeme
díky jejich hmotnosti využít i jako zátěžovou pomůcku pro zklidnění
hyperaktivních dětí.
Děkujeme Nadačnímu fondu J&T za podporu!

Oba projekty jsou realizovány s podporou Nadace Agrofert v průběhu
roku 2017.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017
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Nové pomůcky do naší půjčovny jsme mohli pořídit také díky
studentům a profesorům Rakouského gymnázia v Praze, kteří věnovali
naší organizaci výtěžek vánočního jarmarku ve výši 8 500 Kč. Z příspěvku
jsme pořídili celou řadu rytmických nástrojů, které využijeme v rámci
muzikoterapie k rozvoji smyslového vnímání a jemné motoriky dětí.
Rakouskému gymnáziu děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
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Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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Prijdte fandit – EDA do toho!
Zveme vás na 3. ročník Beach Help Cupu.

V upoutávce pořadatelů Beach Help Cupu je letos nadpis, že Tradice je
tradice, takže pokud máte rádi dobrou zábavu, sport, letní atmosféru
a plážový písek, neváhejte a přijďte EDU a jeho tým podpořit. Turnaj se
koná v úplném závěru letošních letních prázdnin. Oproti loňsku se bude
hrát od rána do večera pouze jeden den! Termín byl stanoven na sobotu
2. 9. 2017. Místo konání je opět v areálu Beach Braník kousek od Vltavy.
Pískový areál je umístěn v krásném prostředí. Občerstvení je pro fanoušky i účastníky zajištěno po celou dobu turnaje.
Náš tým s názvem EDA A MY DVA již ladí formu a usilovně trénuje.
I v tomto roce nás bude reprezentovat smíšený tým ve složení Zajda a Kuba
– Marcela Zajíčková a Kuba Pivoňka. Umístění našeho týmu EDA A MY DVA
bylo v prvním ročníku na děleném 5. až 6. místě z celkového počtu 30 přihlášených týmů. V loňském roce naši volejbalisti za krásného počasí obhájili
6. místo z celkového počtu 32 týmů. Letos budou Zajda a Kuba určitě útočit
na příčky nejvyšší.
Veškeré informace najdete zde: http://www.beachhelpcup.cz/beach-help-cup-2017/ a zpráva o účasti EDA týmu v loňském roce je ke shlédnutí
ve Zpravodaji č. 23 na straně 12.
Krásné počasí je objednané.
Těšíme se na viděnou!

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017

Lenka Holubcová, fundraiserka
infoservis
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Babí léto s EDOU a Za�ít mesto jinak

Letos se opět účastníme multižánrového festivalu Babí léto v Bohnicích,
kde bude mít naše organizace EDA stánek. Festivalu jsme se minulý rok
zúčastnili již po několikáté a byl to zajímavý zážitek. Nakoupit k nám
přišli samí příjemní a zvědaví lidé, prodali jsme spoustu pruhovaných
triček, tašky a batůžky. Měli jsme s sebou spousty her, což velmi uvítaly
děti a hrály si u našeho stánku ostošest. Již se těšíme na nový ročník,
který se uskuteční v sobotu 9. 9. 2017. Fotografie, videa a další materiály
budou zveřejňovány na https://www.facebook.com/babileto/.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017

V loňském roce jsme se poprvé zúčastnili sousedských slavností Zažít město jinak. Akci jsme si my z EDY velmi užili a vysoká návštěvnost našeho
stánku nám potvrdila, že i návštěvníky naše účast těší. Proto se zapojíme
i do letošního ročníku – v sobotu 16. 9. 2017 nás najdete na Výtoni, Praha 2,
tedy kousek od našeho pracoviště v Trojické. U našeho stánku si mohou
pohrát a zasoutěžit děti i dospělí a zakoupením některého z našich propagačních předmětů podpoříte činnost naší organizace. Pokud vás zajímá, jak
probíhají přípravy sousedských slavností, sledujte stránky http://zazitmestojinak.cz/.



Lenka Trubačová, asistentka PR
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Rozhovor s Lucií Gregorovou
Tentokrát se Lucie Magerová, se kterou jste si mohli přečíst rozhovor
v minulém 24. čísle Zpravodaje, ptá Lucie Gregorové, kolegyně,
která není žádnou začátečnicí, přesto v našem současném týmu
není moc dlouho.

Lucko, ty jsi před pár lety odešla z rané péče a teď ses vrátila zpět k nám.
Jaký byl návrat?
Jako domů. Do místa, kde je mi dobře, a mezi lidi, kterých si vážím.
Máš zkušenosti i z jiných zaměstnání, v čem se práce v rané péči liší?
Použiji trochu nadneseně příměr podle knížky Roberta Fulghuma, „všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučila v rané péči“. Raná péče mi
nabídla neuvěřitelnou škálu možností se dál vzdělávat, realizovat se, být
samostatná a zodpovědná za sebe i vůči svým kolegyním. Nikde jinde jsem
tohle nezažila.
Tvá specializace je rehabilitace, co tě na ní láká? Má pro tebe nějaké
kouzlo?
Že se chci zabývat rehabilitací, dnes přesněji fyzioterapií, jsem věděla už
na střední škole. Hodně jsem sportovala, rehabilitace tak byla na denním
pořádku. Ale myšlenka, že se budu specializovat na dětskou rehabilitaci,
ta přišla až později. Měla jsem to štěstí, že jsem po mateřské nastoupila
na dětské neurologické oddělení k paní Marcele Klemové, která byla
průkopnicí tzv. Vojtovy metody (dnes Vojtovy reflexní terapie); tehdy
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017

jsem pochopila, že pokud chci nějak ovlivnit správný pohyb, svalové
napětí, koordinaci, musím začít u dětí, a to nejlépe hned po narození.
Nakonec jsem se dostala až k předčasně narozeným dětem a cvičila
s nimi již v inkubátoru.
Cestuješ ráda?
Cestuji moc ráda a téměř kamkoliv.
Do jaké země či oblasti by ses chtěla podívat nebo vrátit?
S manželem jsme si před několika lety řekli, že když jsme konečně „bezdětní“, mohly bychom cestovat. Oba preferujeme přírodu a málo lidí před
městy a davy, takže si vybíráme oblasti, které tyto preference splňují,
a ty se pak snažíme co nejvíce „prochodit“. Jinak máme místa v Čechách,
kam se rádi vracíme.

rozhovor
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Vím, že ráda čteš; máš oblíbené tituly, preferuješ určitý žánr? Vracíš se
ráda k nějaké knížce?
Nejsem vyhraněný čtenář. Ráda si přečtu historický román, cestopis,
detektivku, ale také Harry Pottera nebo o dračích jezdcích od Christophera
Paoliniho. Jako malá jsem přečetla snad všechny pohádky, které existovaly,
a je pravda, že doteď mám ráda, když knížka dobře dopadne. Ke knížkám se
zatím nevracím, to si plánuji do důchodu.

Je něco, na co se v nejbližší době těšíš?
Je fajn, že děláme rozhovor teď v dubnu, protože ti můžu říct, že se těším
na jaro. Mám ráda, jak se dny prodlužují, jak všechno voní a všechno je
barevné.



Děkuji za rozhovor, Lucie!

Je jaro a vše začíná kvést a zelenat se, který strom máš nejraději?
Nemůžu říct přímo nejraději, ale mám ráda magnolie. Možná i proto, že
jsem se narodila v květnu a maminka mi vždycky říkala, že tenkrát všude
kvetly magnolie.
Kam jdeš na procházku, když je ti smutno, a kam, když je ti veselo?
V obou případech do lesa. A nejlépe na chalupě, kde je ještě pořádný
a hluboký les.
Máš ráda oheň? Třeba v podobě svíčky či ohniště?
Mám ráda oheň u ohniště, hezky se mi do něj dívá.
Na co obvykle myslíš u ohně?
Na to, jestli si mám opéct buřt nebo se ho vzdát, protože všichni tvrdí, jak
je nezdravý.
Jsi ranní ptáče nebo sova?
Byla jsem sova, ale s přibývajícím věkem se ze mě stává ranní ptáče. Bohužel nechtěně.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017
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Detské nohy
Náhodou jsme našli zajímavý článek o dětských chodidlech
a správném vývoji klenby nožní od paní Vandy Schreierové
na https://www.vanickovani.cz/detska-plocha-noha/:
„Všechny děti mají plochou nohu. Do určitého věku!
Jak ji poznat a řešit? Cvičením a tejpováním.”

Poprosili jsme Lucii Gregorovou, poradkyni a fyzioterapeutku, o doplnění a komentář. Předkládáme vám její postřehy k tejpování, důležitosti
správného vývoje lezení dětí pro správný vývoj klenby nožní a k výběru
dětské obuvi.
Tejpování je určitě jedna z možností korekce klenby nožní, ale jako fyzioterapeut bych rozhodně doporučila rodičům absolvovat kurz tejpování
pod vedením odborníka. I u tejpování platí určité zásady, které je nutné
dodržovat, aby tejp splnil účel. Je určitě dobré vědět, jaký je rozdíl mezi
fixačním tejpem a kineziotejpem, jak tejpovací pásku správně aplikovat, odkud kam ji vést, jakých chyb se vyvarovat, jaká tejpovací páska je
vhodná apod.
Nejdůležitějším obdobím pro zdravý vývoj klenby nožní je období mezi
7. a 9. měsícem, kdy začne dítě lézt. Lezení představuje nesmírně důležitou fázi v motorickém vývoji dítěte, jedná se o velmi zdravý pohyb, při
kterém se zapojuje celé tělo. Na rozdíl od plazení, při němž děti nejsou
v poloze na kolínkách a paže odvedou prakticky všechnu „práci“.
Pro zdravý vývoj dítěte je také vhodné, aby dříve lezlo než sedělo, protože lezení podmiňuje rozvoj zádového a šíjového svalstva, správné postavení pánve a následně i vývoj klenby nožní.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017

Lezení má ale také svůj vývoj. Nejprve se jedná o tzv. nezralé lezení
a až poté o zralé lezení. Pokud období nezralého lezení uspěcháme např.
předčasným posazováním či postavováním dítěte, vzniknou koordinační
nedostatky, které se pak projeví i na vývoji nožní klenby.
Nezralé lezení
Pokud se dítě teprve učí lézt, mluvíme o tzv. nezralém lezení. Dítě sice
střídá v lezení ruce a nohy, ale nemá souhru mezi jednotlivými svaly
trupu.
Známky nezralého lezení, které můžete pozorovat sami doma:
• Pozorujeme vnitřní rotaci ramen, kdy dítě vtáčí obě ruce a tím i prsty
směrem proti sobě.
• Dítěti se „odchlipují“ lopatky od zad a tvoří jakási křidélka.
• Trup je prověšený dolů, jakoby prohnutý.
• Hlavička propadá směrem k podložce, popřípadě je v krční páteři výrazně zakloněná a bradička předsunutá vpřed.
• Dítě ve snaze o nákrok pánev vychyluje do strany, bérce směřují ven
a jsou mírně nad podložkou.
• Dítě se opírá výlučně o vnitřní stranu kolínek.
Nezralé lezení vidíme u každého dítěte, pokud se teprve lezení učí.
Pokud přetrvává i o několik týdnů později, je velmi pravděpodobné, že
mělo dítě i jiné koordinační problémy v mladším věku (pravděpodobně
již od narození) a jen s přibývajícím věkem a novými složitějšími pohybovými vzory se odhalují koordinační nedostatky, které byly v dřívější době
méně nápadné.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Zralé lezení
Tzv. zralé lezení navazuje na nezralé. Jde prakticky o zdokonalení koordinace nezralého lezení, kdy nedokonalosti spojené s nezralým lezením již
nejsou pozorovatelné.
• Dítě drží prstíky na ruce směrem vpřed a nevtáčí je dovnitř.
• Lopatky má přitisknuté k zádům a držené blízko páteře.
• Trup i hlavička jsou pěkně nesené v rovině bez prověšení.
• Kolínka jsou zatížena na středu a bérce, bérec je položený na podložce,
nožičky dítě drží také v ose celého těla a nárt je opřený.

V místě, kde se noha při chůzi ohýbá (tj. v oblasti prstních kloubů)
musí být obuv co nejohebnější. Tuhá a nepoddajná obuv zvyšuje únavu
a narušuje zdravý vývoj nohou. Ohebnost (flexibilitu) ovlivňuje jak druh
použitého vrchového materiálu (nejlepší je useň) a střihové řešení, tak
zejména druh, tloušťka a tuhost podešve. Čím silnější je podešev, tím je
obuv tužší.
Doporučujeme při výběru obuvi vyzkoušet, jaký odpor klade bota při
ohybu špičky směrem k nártu.

V průběhu vývoje zralého lezení, mezi 8. a 9. měsícem, už mnohé děti
dokážou chodit kolem nábytku, pohybují se úkroky stranou, učí se
správně zatěžovat dolní končetiny, ale stále se vrací k lezení.
Až s vývojem chůze bez opory v prostoru, kdy ve vzpřímeném stoji přenáší dítě váhu z nohy na nohu, se fixují správné koordinační stereotypy
chůze i nášlap na plosku nohy.

Výběr dětské botičky
Dětská bota musí mít dostatečně prostornou, kulatou špičku, která poskytuje dostatek místa pro prsty. Čím rovnější je vnitřní hrana obuvi, tím
lépe, neboť palec je v přirozené poloze a není tlačen k ostatním prstům.
Úzká a špičatá bota způsobuje deformity prstů (vbočený palec, vybočený
malík, kladívkové prsty.)
Stélka v botě nesmí být plochá, ale alespoň mírně tvarovaná.
Noha v botě musí být dobře fixována. Nesmí docházet k nežádoucím
bočním pohybům patní části nohy. Proto je vhodná každá bota uzavřených střihů, nejlépe na šněrování. V létě je pak vhodná sandálová bota
s plnou patou. Bota by měla mít i dostatečně tuhý, vysoký a dlouhý
opatek.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017

Další velmi důležitou vlastností obuvi je její hmotnost. Ta má být co nejmenší, aby nebyly významně přetěžované svaly na přední straně bérce.
Bota musí také dobře padnout nejen do šířky, ale také do délky. Dětská
obuv musí být vpředu před prsty o 10 až 15 mm delší než chodidlo.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Šikulky

Klárka a Kačenka jsou dvě malé šikulky, pro které vytváří jejich maminka,
paní Marcela Vítková, spoustu zajímavých hraček a pomůcek a upravuje
jim prostředí podle toho, co právě potřebují.
Svoje nápady začala zveřejňovat na webu: http://sikullky.mozello.cz,
kde jsou přehledně dostupné a stále aktualizované.
Najdete tam, jak vytvořit první zrakově stimulační koutek, jak podpořit
jemnou motoriku pomocí jednoduchých vhazovacích her, jak učit děti
poznávat zobrazení předmětů, jak oživit třídění barev, jak si vytvořit
hrací desku pro zvířátka i garáž pro auta, jaké aktivity můžete zkusit na
světelném panelu, jak se učit písmena a mnohé další nápady.
Nemusíte se však pouze inspirovat, paní Vítková stránku vytvořila i jako
místo, kde je možné sdílet vaše vlastní nápady. Proto neváhejte a podělte se o osvědčené pomůcky, které slouží vašim dětem.
Domluvit se můžete na adrese: klenotek@seznam.cz, po telefonu:
775 36 22 66 nebo přes facebook. Paní Vítkovou najdete pod jménem
Marcela Klenotová.


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Oc�ní a didaktické pomucky
pupilo.cz

Kolegyně Martina Herynková objevila během kurzu Zrakového terapeuta stránku s různými neokoukanými pomůckami a hračkami, které je
možné použít k podpoře rozvoje zrakových dovedností. Celou nabídku si
můžete prohlédnout na: https://www.pupilo.cz/.

Výběr pomůcek a aktivity s nimi můžete konzultovat s poradkyněmi
rané péče či instruktorkami stimulace zraku.


Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Stránky jsou rozděleny do několika sekcí:
Mezi dřevěnými didaktickými hračkami a hrami najdete hry a hračky
jako jsou bludiště, stavebnice, kostky, dřevěné hry, kreativní dřevěné
hračky, naučné hračky aj. Hračky ovlivňují vývoj dítěte a rozvíjejí všechny složky dětské osobnosti. Didaktické hračky, které baví, děti motivují,
učí je rozpoznávat barvy a tvary, rozvíjejí jemnou motoriku, rozvíjejí
grafomotoriku, schopnost soustředění a logické uvažování, koordinaci
oko-ruka, učí psát, počítat a mnoho dalších klíčových dovedností, které
budou děti potřebovat, než začnou chodit do školy.
Didaktické pomůcky se zaměřují hlavně na produkty s výchovnou
a vzdělávací hodnotou. Jejich pomocí děti získávají znalosti o okolním
světě. Didaktické hračky a pomůcky rozvíjejí slovní zásobu, grafomotoriku, prostorové vnímání, jemnou motoriku, smysly a všeobecné znalosti
dětí. Hračky v nabídce jsou velice zábavné a pomáhají děti rozvíjet.
Na stránkách také najdete doporučení a návrhy na aktivity při domácím
očním cvičení s okluzorem.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017
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EDA PLAY TOBY se zabydluje
i v tabletech platformy Android
Před rokem vznikla aplikace EDA PLAY TOBY pro iOS, letos pomůže trénovat zrakové dovednosti, povzbuzovat k aktivitě a dělat
radost také dětem, které mají doma zařízení typu Android.

Druhá část EDA PLAY TOBY pracuje s jednoduchým dotykem a začíná
objevením trumpetky. Trumpetka bude na obrazovce vytrubovat, dokud se jí dítě nedotkne. Pak trumpetka radostně zatroubí delší skladbu.
Hudební nástroje přitahují pozornost pohybem, pulzují, kývají se nebo
se proměňuje jejich barevnost.
Po hudbě přicházejí na řadu zvířátka. Zvířátka se krátce ozývají, dokud se
jich dítě nedotkne. Pak teprve kráva pořádně zabučí.
V aplikaci jsou zvířata, která mohou děti znát z běžného života nebo
z dětských knih.

Zlehka si připomeneme, o čem aplikace EDA PLAY TOBY je a že má dvě části.
V té první dítě pouze sleduje děj na obrazovce. Nemusí se dotýkat. Jeho
pozornost nejprve upoutají jednoduché geometrické tvary, trojúhelník,
čtverec, kulatý míč. Animace jednoduchého tvaru, kterou doprovází
zajímavý zvuk, dítě zaujme. Geometrické tvary jsou následovány složitějšími, v aplikaci uvidíme obličej, auto, ale i rybku.
Sledování děje na obrazovce můžeme použít při začátcích s okluzní terapií;
počátky používání okluzoru bývají u malých dětí náročné, ale děj aplikace
je může zaujmout natolik, že přitáhne jejich pozornost a hra je zláká.
Scény jsou postupně složitější, pro dítě se stává obtížnějším obrázek
v černobílém pozadí najít. Některé děti je nesnadné motivovat k náročné
zrakové práci. EDA PLAY TOBY poskytuje dítěti atraktivní a přitom jednoduchý obraz, doplněný zajímavým zvukem. Tato kombinace pomáhá
stimulovat smysly dítěte a přitáhnout jeho pozornost ke zrakovému
podnětu na obrazovce.

Tip pro rodiče: Pokud chcete mezi úkoly vybírat, podržte šedivé kolečko
v levém horním rohu tak dlouho, až se dostanete do Přehledu úkolů.
Vyberte si scénu, kterou chcete přehrát. Nyní jsme vybrali scénu s kohoutkem. Pojďme znovu do Přehledu úkolů. Ťuknutím na křížky můžeme
některé úkoly vypnout. Změníme tím návaznost jednotlivých úkolů.
Ještě se podívejme, co nabízí Nastavení aplikace. Opět podržíme symbol
panáčka v pravém dolním rohu. V Nastavení můžeme vypnout hlas, který úkoly zadává. Jednotlivé scény můžeme komentovat sami. Můžeme si
také zapnout bílý rámeček, který dítěti umožňuje lépe vidět ohraničení
hrací plochy – tedy prostoru, kde se děj odehrává.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017
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Pokud v hlavní nabídce vybereme tlačítko INFO a dále zvolíme Simulátor zrakových vad, dostaneme se do přehledu nejčastějších zrakových
vad. Tento Simulátor je funkční jen na tabletech, které mají kameru či
fotoaparát. Umožňuje simulace projevů osmi zrakových vad: nystagmus,
rozostření, dvojité vidění, trubicové vidění, výpadky zorného pole, hemianopsie, výpadky u kolobomu a světloplachost. Lidé z blízkého okolí
dítěte se zrakovým postižením mohou snáze pochopit, jak je pro ně svět
kolem složitý.
Tip: podívejte se na video Specialisté o aplikacích EDA PLAY, kde o Simulátoru a jeho praktickém využití porobně hovoří poradkyně rané péče
Lucie Magerová (od 3. minuty na: http://www.edaplay.cz/tipy#ca388).

Ještě přidáváme poznámku, že užitečné informace najdete nejen ve videu Jak použít aplikace EDA PLAY, podívejte se na: www.edaplay.cz/tipy,
kde najdete inspirace a tipy, jak obohatit hru dětí, jak rozšířit zábavu
i mimo tablet a pomoci dětem porozumět světu kolem nich. Na této
podstránce najdete také video Hrajeme v rodinách, které přináší názory
rodičů na naše aplikace.
Videa je možné najít také na Youtube kanálu EDA cz.
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška.



Ivana Bajgarová, koordinátorka vzniku aplikací ze Sugar and Ketchup,
a Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Proč Android?
Na aplikaci pro operační systém Android jsme začali pracovat na základě
dotazů od rodičů, kteří se nás ptali, zda budou naše aplikace také pro
Android tablety. Také si uvědomujeme, že tyto tablety může mít mnoho
rodin jako pomůcku pro rozvoj dětí s postižením.
Aplikace funguje na tabletech od verze Androidu 4.0 a vyšší.
Aplikace EDA PLAY TOBY je určena pro trénink zrakových dovedností
a dovedností jemné motoriky u dětí se zrakovým postižením a kombinovaným postižením. Tyto děti potřebují dostatečnou hrací plochu, aplikaci není z tohoto důvodu vhodné používat na malých přístrojích, které
by dostatečně velkou hrací plochu neposkytly. Vhodné přístroje jsou
omezeny na minimální velikost (šířku) displeje na 600 dpi cca jako 7"
(sedmipalcový displej).
Výhodou je, že aplikace je pro iPady i pro Androidy naprosto stejná, obsahuje stejný rozsah úkolů, také ovládání je shodné.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017
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EDA PLAY TOBY

PRO TRÉNINK ZRAKU
A JEMNÉ MOTORIKY
Aplikace vyvinutá na míru dětem
se zrakovými vadami a kombinovaným
postižením tak, aby byla pomocníkem
pro rozvoj zrakových dovedností
a dovedností jemné motoriky.

EDA PLAY TOBY
TRÉNINK ZRAKOVÉ POZORNOSTI
Aplikace má dvě části. Fáze “Sleduj, co se děje” je vhodná pro děti už před šestým

ANDROID TABLETY
DOSTUPNÁ NA GOOGLE PLAY ZDARMA

měsícem věku dítěte a rozvíjí zejména zrakovou pozornost a základní zrakové

PRO TRÉNINK ZRAKU
iPADY
DOSTUPNÁ NA iTUNES APP STORE ZDARMA

A JEMNÉ MOTORIKY

představy. Jde o to, aby dítě bylo schopno vyhledat objekt na obrazovce, fixovat ho a při
opakovaném pozorovnání i rozpoznat.

TRÉNINK JEMNÉ MOTORIKY

Sleduj, co se děje!

Druhá fáze hry “Dotkni se a něco se stane” je vhodná jak pro děti se zrakovou vadou, tak

Dotkni se a něco se stane!

pro děti s těžkým postižením jemné i hrubé motoriky. Děti se mohou obrazovky
dotknout kdekoli nebo na ni prostě plácnout a získají odměnu ve formě zajímavého

• Jednoduché obrázky

zvuku hudebního nástroje nebo zvířete.

• Výrazné barvy

JAK POUŽÍT APLIKACI? CO NA NI ŘÍKAJÍ RODIČE?

• Funguje na iPadech

Videa “Jak použít aplikace EDA PLAY” a “Hrajeme v rodinách” si můžete pustit na nové

• Nově také pro Android tablety

podstránce www.edaplay.cz/tipy, kde najdete také inspirace, jak obohatit hru dětí
i mimo tablet a pomoci jim poznávat svět.

Autory aplikace EDA PLAY TOBY jsou nezisková organizace EDA cz, z. ú. a digitální studio Sugar And Ketchup. Projekt byl realizován za pomoci Nadačního fondu
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Více informací najdete na www.edaplay.cz nebo napište na: info@edaplay.com

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017
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Hrací stena

EDA získal deset hracích stěn od spol. T– WOOD. Tyto stěny jsou určeny
pro zapůjčení do klientských rodin na testování.
Hrací stěna nám pomáhá u dětí se zrakovým postižením rozvíjet jemnou
motoriku (uchopování drobných předmětů, tedy dřevěných tvarů na suchý zip), na posílení orientace dětí na ploše, na rozlišení geometrických
tvarů. U předškolních dětí se lze stěnu použít na nácvik matematických
představ. Hrací stěna je vhodná také na rozvoj fantazie.
Pomůcka nezabírá místo, protože ji lze umístit na zeď. Je složena z plstěné tabule a dílků z bukového dřeva.
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=FCqD5GsrgKM


Lucie Magerová, poradkyně rané péče, a Lenka Holubcová, fundraiserka
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Obal na telefon
aneb Jak zaujmout sebe a své děti vybitým telefonem?

Určitě existuje spousta možností, ale v tomto článku se zmíním o plastovém obalu se třpytkami v tekutině, které „svítí“ na zadní straně telefonu. Pohybem telefonu se třpytky přesunují v tekutině hezky pomalu, je
příjemné je sledovat. Tím, že se malé třpytky lesknou, upoutají pozornost
i u dětí s omezenými zrakovými možnostmi nebo dětí, které se koukají
nerady. Efekt zvýšíme ještě tím, že na třpytky posvítíme baterkou nebo
využijeme momentu, kdy na ně svítí slunko. Když se třpytky přesunují,
děti jsou motivovány sledovat menší částečky. Sledování třpytivých hvězdiček je velmi relaxační i pro dospělé.
Tip jsem dostala od klientské maminky, paní Paloušové, jejíž dceři Elišce
se obal velmi líbí.
Pořídit ho lze na ebay.com či alliexpress.com zadáním hesla „glitter liquid
case“ nebo v ČR například na https://www.mpouzdra.cz/.


Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče, ve spolupráci s paní Paloušovou
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Štastný pes – Handicap, z. s.

Jsem maminka dnes již šestiletého úžasného chlapečka Ládíčka,
který je velmi těžce nemocný. Je na neustálé podpoře kyslíkové terapie
a na přístroji, kterým hlídáme okysličení krve a srdeční akci. Od března
minulého roku, kdy Ládíčkovi zavedli PEG, jsme konečně byli hospitalizovaní v FN Motol „jen” třikrát za rok.
Předchozí roky byly „cosi hrozného” a manžel se už začínal bát
i o mě, poněvadž jsem jen plakala a měla strašné myšlenky. Pak mi řekl:
„ A dost! Zaměř se i na jiné věci, na koníčky, a začni konečně myslet pozitivně! I ty sama to přenášíš na malého!”
A měl pravdu. Ládíček má svého asistenčního psa a toho jsem
musela doučit věci, které jsem potřebovala, aby dělal a usnadnil mi chod
domácnosti. Obvolala jsem zkušené kynology – trenéry, kteří se pečlivě
věnují výcviku. Zjistila jsem veškeré potřebné informace a založila s manželem zapsaný spolek „Šťastný pes – Handicap”.
Dnes zpracovávám projekty a učím se novým věcem. Již dva asistenční pejsky jsme předali do nových rodin a do léta plánujeme předat
další tři. Navštěvujeme domovy pro seniory, LDN, dětské domovy, školy,
gymnázia, mateřské školy, lůžková oddělení, konáme různé přednášky.
Snažíme se dělat radost, terapii a zároveň učíme děti i dospělé, jak se
mají chovat na ulici k lidem s postižením.
Je nádherné sledovat děti a jejich rodiny, když přijedou a „secvičují se” u nás s vybranými čtyřnohými kamarády. Jejich úsměv mě
naplňuje a zároveň jsem šťastná. Klienti jezdí za konkrétním vybraným
psem dle svých potřeb a v případě dlouhého cestování zůstávají u nás na
adrese spolku. Máme tak větší možnost se lépe poznat a podívat se na
svět jejich očima. Poté začínáme s individuálním plánováním, aby každý
klient získal asistenčního psa na míru. Zároveň mají klienti více
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017

času zvykat si na budoucího psího asistenta a trenéra, se kterým budou
v kontaktu po celou dobu služby psa v rodině.
A náš miláček? Ládíček se více směje a pohybuje ručičkami. A to
díky svému psímu kamarádovi a samozřejmě, a v to pevně věřím, i klidu,
který ze mě cítí.
Děkuji rané péči EDA, paní Kukačkové a paní Skalické, za jejich
čas, který nám věnovaly, když dojížděly za Ládíčkem domů.
Děkujeme Nadaci Agrofert, Nadaci ČEZ, Nadaci Agel, Nadaci
České spořitelny, dm–společně a všem dobrovolným dárcům, kteří nám
pomáhají.


Jaroslava Polacseková

www.stastnypes-handicap.cz, info@stastnypes-handicap.cz
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Nejsou korále jako korále

Tradiční korále jsou určeny k navlékání, můžeme je navlékat na šňůrku,
na bužírku, pomocí dřevěné „jehly”, která usnadňuje protažení šňůrky
dírkou korálu; některé, opravdu velké, lze navlékat i na tyčku.
Existují však i korále, které se spojují, zacvakávají se do sebe. Vlastně
úplně stejně jako různé druhy spojovacích řetězů pro miminka, liší se
pouze velikostí. Každý dílek má na jednom konci zakulacený výčnělek
a na druhém konci otvor.
Na spojovací korále B.eauty Pops (www.mybtoys.com) nás upozornila
maminka Anežky a Filípka, paní Lucie Valšubová.
Korále jsou určeny dětem přibližně od čtyř let. Spojovat je zvládnou už
i mladší děti, které však již nestrkají vše do úst. Korále lákají ke hře barvami i zajímavými tvary. Mohou se z nich vytvářet nejen náhrdelníky,
ale i náramky a prstýnky (krabice obsahují různé druhy komponentů).
Můžete je využít nejen na vytváření šperků pro malé parádnice či šviháky, ale je možné je třídit podlet tvaru a barvy – jednotlivých druhů korálů je opravdu hodně, zvláště v tom největším balení, kde je 275 kusů.
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Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Hmatová kniha pro Jakuba
Na páté straně máme počítadlo, čísla jsou na suchý zip.

Ráda bych vám představila knihu, kterou jsem dle předlohy nechala ušít
svému synovi Jakubovi. Přiznám, že cena knihy mě trošku překvapila, ale
3200 Kč je adekvátní tomu, co v ní najdete. Chtěla jsem Kubíčkovi nechat vytvořit něco, s čím si bude hrát a zároveň ho to bude rozvíjet psychicky a zlepšovat jeho jemnou motoriku. Při výrobě jsem kladla důraz
na jednobarevný podklad a na výrazné hmatové prvky, které Kubíčkovi
pomohou zlepšit hmatové vnímání. Kubíčkovi je 2,5 roku,
a i když je opožděný ve svém vývoji, dokáže si s touto knihou dlouho
hrát. Myslím si, že tato kniha je vhodná pro starší i mladší děti.

Různé typy zavírání jsou umístěny na šesté straně,
nahoře: suchý zip, knoflík, cvoček, dole: zip, přezka, karabina, cvoček,
tkanička. Každé políčko, které dítko otevře, obsahuje zvířátko přišité jako
knoflík.
Na sedmé straně jsou umístěny různé tvary, které jsou připevněné cvočkem.
Osmá strana obsahuje boty na knoflík, na tkaničku a na suchý zip.
Traktor na deváté straně je rozdělen barvami a tvary. Kromě kol je traktor celý na suchý zip, kola jsou otočná.

Na první stránce je vyšité jméno s autem (do průhledné části můžeme
vložit fotku, ve spodní části pod kapotou jsou zašité korálky).
Druhá strana je barevně trošku divočejší. Na stromě jsou háčky na jablka a hrušky, které sbíráte do košíku ve spodní části; tráva je vytvořena
z mašlí, najdete tam i knoflík ve tvaru ježka) a další zvířecí knoflíky
– včelky, které můžete vytáhnout, protože jsou přišité na gumičce.
Slunce je připevněné na suchý zip.
Na třetí straně mořská tráva schovává zvířátka, pod mořskou hladinou
žijí korály (korálky), pod vlnami je ukrytý prut s rybkami, které díky
magnetu může malý rybář chytat. Na lanku je připevněna loďka, kterou
je možné posouvat.
Letadlo na čtvrté straně má odepínací a otáčecí vrtuli. Ptáček i včelka
pomocí gumy mohou létat a auto jezdí na lanku.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017
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Desátou stranu tvoří obličej, všechny jeho části jsou přichycené na suchý zip. Úsměv je možné vyměnit za ústa se zuby, které můžeme vyčistit
pastou a zubním kartáčkem.
Na jedenácté straně je pejsek s vodítkem. Na krku má upevněný obojek
s rolničkou, který se dá rozepnout.
Poslední strana je celá plyšová (na fotografii je i s mou rukou, aby bylo
patrné, jaká je reálná velikost knihy).
Výtvarnici (švadlenu) jsem našla na facebookových stránkách „KAČIS
hand made”, přes které jsem ji i kontaktovala. Na svém profilu uvádí několik možností a tipů, jaké strany do knihy začlenit – a je opravdu z čeho
vybírat.
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Monika Racková
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Textilní kniha pro EDU

Náš syn Jiřiček dostal ke svým druhým narozeninám krásný dárek. Jeho
milovaná teta mu vymyslela a vyrobila hmatovou knížku. Zaměřila se
na procvičování jemné motoriky a podporu vývoje. Učí nás čísla, barvy,
přikládání správných tvarů na suchý zip, poznávání času na hodinách,
procvičování zavírání a otvírání zipu, rozepínání a zapínání knoflíků či
patentů. Na stránkách knihy se odehrává také děj. Například housenka
jí list, zakuklí se a pak z ní vyroste krásný motýl. Knížku hojně využíváme
na cvičení s okluzí. Jiříčkovi se líbí a baví ho si s ní hrát.
O Vánocích jsme byli mile překvapeni. Teta Lenka vyrobila a následně předala hmatovou knížku i EDOVI. Rozhodla se udělat knížku i pro
ostatní děti a rodiny. Chtěla pomoci i dalším dětem, které mají nějaký
zdravotní problém jako Jiříček.
Po Vánocích jsem knížku předala naší poradkyni. Byla mile překvapená
a potěšená. Společně s tetou Lenkou věříme, že knížka bude pomáhat
i v ostatních rodinách, bude přinášet radost a podporu všem dětem tak,
jako ji přináší Jiříčkovi.
Přejeme vám hezké chvíle s knížkou a vašim dětem jen to nejlepší.
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Rodina Čapkova

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

26

Lollipop

V rodině malé Emy jsem viděla moc pěknou látkovou panenku, v kontrastním černobílém oblečku, asi 25–30 cm velkou. Má jednoduché rysy
obličeje a pěkně se drží, je lehoučká. Za tip na hračku děkujeme.
Podívejte se na: http://www.lolli.cz/.
Ema má panenku z řady Geometric, látkové panenky a panáčci mají
oblečení s geometrickými vzory, jsou ideální i pro miminka a rozvoj jejich
uchopovacího reflexu, vše je ušito z nových materiálů s atestem pro děti
0–3 let.
Autorka panenek Ivana Holbová odhaluje v Designmagazinu z 26. 4. 2016
motivaci vzniku některých kolekcí: „Etno kolekce autorských panenek,
zobrazující etnika napříč světem. Panenky jsou zhmotněním mých radostí – radosti ze šití, lásky k cestování a poznávání různorodosti světa,
obdivu ke krásným látkám, neochoty vzdát se hravosti i v dospělém věku
a nepochybně jsou i odrazem snahy vychovat z mých dvou dětí tolerantní a respektující lidi. Aby byla moje tvorba ‘genderově vyvážená’, vznikla
kolekce Tři geometři – tři vousatí panáčci v černobílých trikách s geometrickými motivy. Panenky jsou šité z bavlny, doplněné ruční výšivkou, vše
v jednoduchém až minimalistickém stylu.”


Martina Herynková, poradkyně rané péče
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Dovolujeme si Vám nabídnout Multisenzorickou
pomůcku pro děti se zrakovým a kombinovaným
postižením raného věku a jejich rodiče

Předměty přiložené ke knize jsou vybrány tak, aby tvořily sadu pro rozvoj zraku dítěte. Kniha
také obsahuje Nanoušovy Braillovy listy, prostřednictvím kterých se rodiče a děti mohou seznámit s Braillovým písmem.
Návod: Názorný návod instruuje a inspiruje rodiče či pedagogické, sociální a zdravotní pracovníky, jak s knihou a předměty pracovat a rozvíjet tak zrakové schopnosti dítěte.
Projekt je realizován za pomoci příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Dále se na realizaci a nákladech významně podílejí Nadace Leontinka; Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové a firmy a organizace RETIS GROUP, s. r. o.; IKEA Česká republika; GRIMMS;
VZP Česká republika; Model Obaly, a. s.; Goo-Lite Compeny; Dětské oční centrum, s.r.o.; Pro Dara
bags, s.r.o.; Pohankový mlýn Šmajstrla, s.r.o.; Tiskárna Libertas, a.s.; HSW Signall; Bavlněný sen;
BATANI; Club Dock; ProMaminky.cz; Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. Velkou měrou se na vzniku
knihy podílela i celá řada dobrovolníků.

Autoři: Mgr. Romana Chalupová a David Najbrt
Vydává: ZEMĚ, z.s., v roce 2016, náklad 200 ks
Jazyková úprava: Mgr. Kristina Mezníková
Odborní konzultanti: Dr. Lea Hyvärinen, PaedDr. Markéta
Skalická, Mgr. Lucie Bartusková, Mgr. Irena Assis dos Santos,
Tereza Janošková, Dis.

Díky výše uvedené podpoře je 30 ks multisenzorické sady určeno k prodeji za dotovanou cenu.
Cena za 1 ks: 1 500 Kč
Náklady na poštovné a balné: zdarma po České republice
Závazné objednávky přijímáme na e-mailu zemefoto@seznam.cz
nebo na telefonním čísle +420 608 383 787.
Tato nabídka platí až do vyprodání zásob.

Komplet NANOUŠOVY LUMPÁRNY obsahuje:
Kniha NANOUŠOVY LUMPÁRNY: Kniha má 34 listů. Listy jsou v laminové úpravě (lesklé i matné).
Z toho deset fotografií má reliéfní úpravu – lepený reliéf, kniha obsahuje jedno autíčko s posuvem
a tři hmatové grafomotorické cesty.
Soubor reálných předmětů: průvodce Nanouš, panenka Rozárka, autíčko, sada 6 kelímků,
sada 18 příborů, 4 optotypy – LEA SYMBOLS®, ruční svítilna,
Nanoušovy Braillovy listy 2 ks, pexeso, zakrývací list.

ZEMĚ, z.s., Volgogradská 2491/35,
700 30 Ostrava
IČO: 03539121
E-mail: zemefoto@seznam.cz
www.facebook.com/zemefoto/
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Stimulac�ní koutek pro Kamila

Rodiče čtyřletého Kamila, chlapečka s kombinovaným postižením, se rozhodli svému chlapci vytvořit stimulační koutek. K výbavě vystačil výrazný
a měkký koberec, zrakově–stimulační deky a objekty a zrcadlo, které je
umístěno tak, aby se do něj Kamil mohl koukat, pouze pokud bude ve
vysokém kleku. Koutek je vybaven hračkami a předměty, které má Kamča
rád. V koutku se líbí i jeho malému pejskovi. Skvělý nápad!


Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče, a Hricovi
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Éc�ko

Adélka měla jako „ležáček” nožičky stále v pozici žabky; hledala jsem, zda
neexistuje nějaká pomůcka, která by nám s tímto problémem pomohla.
Narazila jsem na polohovací éčko, které Adélce umožňuje držet kyčle
ve správném postavení, a věřím tomu, že má Adélka větší pohodlí. Do vykrojených otvorů se vloží nohy a boční strany pomůcky zabraňují rotaci.
Šířka se upravuje přeléváním kuliček.
Éčko je od firmy maxim-zdr.cz a pořizovací cena byla 750 Kč.
Obal je textilní a lze jednoduše sundat pomocí zipu.
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Soňa Merunková
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Obrí šneci

Rodiče nevidomého Vítka mne při minulé konzultaci překvapili přírůstkem v domácnosti – dvojicí šneků, kteří mají dorůst do velikosti až 20
cm. Vítek si zatím ještě malé šneky opatrně bere do ruky z plastové krabice s proděravělým víkem, kde žijí na kokosové drti kupované ve Zverimexu. Šneci se živí převážně rostlinnou stravou (zelenina, listy…), jen
5 % jejich krmiva má tvořit maso v podobě sušených krevet, též ze Zverimexu. Kvůli dobré stavbě rostoucí ulity musí šneci mít v akváriu nebo
krabici k dispozici sépiovou kost. Šneci vydrží při dávce vody a zeleniny
sami doma až tři dny.
Jednoho již dorostlého jedince, který předvedl svoji terapeutickou masážní roli pro děti s kombinovaným postižením, jste měli možnost zažít
v loňském roce při setkání rodičů v EDOVI.
Pokud byste měli o takového nového člena domácnosti vážný zájem, je
možné zdarma odebrat dvojice nebo trojice šneků (jsou to společenští
tvorové) od paní Kateřiny Faustusové, tel. 775 355 792.
Více o pravidlech chovu najdete např. na webové stránce http://www.
chovatelska-poradna-tita.cz/nami-publikovane-clanky/oblovka-zrava-obri-snek-ve-vasem-terariu/.
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Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Premýšlíte o vzdelávání svého dítka
v rámci prvního stupne základní
školy?
Je vaše dítě přibližně ve věku pěti až devíti let?
Ze stávající nabídky různých škol a institucí jste rozpačití, stále hledáte
to pravé?
Líbilo by se vám vzdělávání vašeho dítěte v malé komunitě dětí s individuálním přístupem?
V rodinném domku se zahradou v klidné části Podolí vytváříme od podzimu 2017 skupinku domácího vzdělávání pro 5 až 7 děti ve věku přibližně
5 až 9 let i s různým zdravotním znevýhodněním (dietní režim, podávání
léků v průběhu dne, pomoc se sebeobsluhou, snížená imunita, porucha
soustředění a jiné speciální potřeby).

Do skupinky bude možno docházet dle domluvy každodenně na celý den
nebo i pouze několikrát týdně na část dne podle možností a potřeb dítěte. Podmínkou je, aby nebylo narušeno fungování celé skupinky.

Skupinka bude vedena pedagogem a asistentem/asistentkou. Případně
personálně doplněna lektory dle potřeb skupinky.

Jste speciální pedagog nebo učitel prvního stupně ZŠ se zkušeností se
vzděláváním dětí s lehkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, zaujal vás náš záměr a chtěli byste své zkušenosti zužitkovat jako pedagog vedoucí tuto skupinku po odborné stránce? Neváhejte a kontaktujte nás. Nabízíme velký prostor pro seberealizaci a vytvoření
optimálních podmínek pro vaši práci.

Naším cílem je vytvořit pro děti klidné a pozitivně nastavené prostředí,
kde se v malém dětském kolektivu a s individuálním přístupem ke každému malému človíčkovi budeme snažit maximálně rozvíjet jeho potenciál
a zároveň plně respektovat jeho individuální možnosti a potřeby.
Malý počet dětí poskytuje prostor pro cílenou individuální práci a zároveň i prostor pro přirozený vývoj jejich sociálních dovedností.
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Vše záleží na zájmu a domluvě.

Bližší informace:
Jindra Bušková, tel.: 776 368 166, e-mail: Jindra.buskova@seznam.cz.
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Notýsek na vše, co stojí za to si
zaznamenat

Se začátkem léta přichází nový elán, nové nápady a postřehy, a ty je
rozhodně potřeba někam poznamenat! Koho by nebavilo mít v notýsku
navždy zaznamenané datum, kdy si letos na zahradě utrhl první jahodu,
načrtnutý obrázek berušky zespoda nebo napsanou legrační básničku,
která ho napadla po cestě od babičky?
V papírnictví je notýsků spousta, ale tomu, který si vyrobíme, vtiskneme
jeho vlastní duši, tvoření je zábavné a nezabere nám víc než 10 minut.

Papír přeložíme na polovinu, pak zase na polovinu a pak ještě jednou na
polovinu, aby nám vzniklo osm stejně velikých dílků.

Díly rozstříhneme podél prostředního kříže, takže nyní máme čtyři dvoustránky.

Potřebujeme: list papíru A4, nůžky, fixy, izolepu nebo washi pásku, větší
jehlu a barevnou vyšívací bavlnku.

Dvoustránky poskládáme na sebe a uprostřed sešijeme velikými stehy.
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Stránky po okrajích ozdobíme podle libosti.

Bez kapsičky by to nešlo, to by byla nuda.
Vychytávky pro fajnšmekry:
Kdo dává přednost pevné vazbě, může si první stránku (obálku notýsku)
vystřihnout z barevné čtvrtky.
Když si po sešití notýsku necháme o 10 cm delší niť a na její konec navlékneme korálek, vznikne nám výborná záložka
Čím více stránek, tím bude notýsek tlustší a více se tak do něj vejde.
Možná bychom takhle mohli vyrobit rovnou knihu?
A je hotovo. A teď už je to na vás!
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Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co se chystá
Co proběhlo

Každý měsíc setkání rodičů a dětí

15. 3. 2017 Setkání rodičů – Komunikační dovednosti

27. 5. 2017 Traktorový piknik u Nešporových

11. 4. 2017 Velikonoční setkání rodičů

28. 5. – 3. 6. 2017 Pobytový kurz v Lučkovicích

17. 5. 2017 Setkání rodičů – hipoterapie

14. 6. 2017 Zahradní setkání rodin Na Habrovce
22. 9. 2017 a 11. 11. 2017 Seminář Základy práce s iPady
Další setkání rodičů máme naplánovaná na:
19. 9., 17. 10., 14. 11. a 5. 12. 2017

Změny vyhrazeny, sledujte aktuální informace na našem webu
a facebooku.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 25/2017
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