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Úvodník

Milí rodiče, prarodiče, příznivci a čtenáři,
máme pro vás již třicáté deváté číslo Zpravodaje. Jeho vydání přichází,
jako již tradičně, do období adventu. Letošní rok byl jiný. Koronavirová
pandemie nějakým způsobem zasáhla do životů nás všech, nejen osobních, ale i pracovních. EDA přišel o všechny doprovodné akce, na které
se vždy moc těšíme. Neproběhl ani plánovaný benefiční koncert v Jazz
Docku, který bývá zlatým hřebem zakončení každého roku.
Dobrá zpráva ale je, že můžeme i nadále poskytovat terénní služby bez
omezení. Vzhledem k potřebám nebo obavám některých rodin začaly
poradkyně poskytovat také online konzultace. I když jsme si to zprvu
neuměly dobře představit, přineslo to oboustranně pozitivní hodnocení.
A co je nejdůležitější, můžeme se tak vidět se svými klienty bez omezení
frekvence konzultací.
Přestože prognózy týkající se koronaviru nejsou na příští rok úplně
optimistické, věříme, že se přeci jen podaří uskutečnit alespoň nějaká
společná setkání s vámi. Tím hlavním by měl být týdenní kurz pro rodiny,
plánovaný na přelom května a června.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

Zpravodaj, stejně jako v minulém čísle, obsahuje spoustu nápadů na
domácí vyrábění, zejména když jsou nyní obchody zavřené. Třeba podle
nich ještě stihnete vyrobit nějaký ten vánoční dárek. Nápady tam najdou
i sourozenci, např. na výrobu tajemných bludišť nebo zlobivých kartičkožroutů. Inspiraci také získáte v nové aplikaci EDA PLAY TOM, o které jsme
psali v minulém čísle. Tato nová hra pomáhá rozvíjet pojmové myšlení,
aktivní i pasivní slovní zásobu. O pracovních listech, které obsahují
omalovánky, bludiště, spojovačky nebo vystřihovánky, si můžete přečíst
v článku Ivany Bajgarové. Více se o aplikaci dozvíte na www.edaplay.cz/
nova-hra. A na zpestření najdete v závěru Zpravodaje Adventní EDŮV
kalendář plný zábavných úkolů pro děti.
Musím ještě zmínit, že brzy také vyjde letošní druhé číslo časopisu
(K)Oukej na téma 30 let rané péče – když jsme nemohli třicáté výročí
oslavovat společně s vámi, tak si o historii i současnosti naší služby alespoň něco přečtete.
Přeji vám všem pevné zdraví a klidné vánoční svátky.
Lucie Gregorová

ÚVODNÍK
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Kdyz Alzák pomáhá trikrát

1. dárek
Děkujeme společnosti Alza.cz za dlouhodobou podporu v podobě materiálních dárků na podporu konkrétních potřeb naší organizace.
2. dárek
Tento rok jsme měli velkou radost ze zprávy, že i v komplikovaném covidovém roce můžeme získat ještě další podporu. EDA byl zařazen do Souhvězdí pomoci, kde každý může podpořit nejdůvěryhodnější neziskové organizace. Podívejte se na www.alza.cz/souhvezdi-pomoci/18874557.htm
– na tomto odkazu zjistíte, jak vše funguje. A tak i vy můžete při nákupu
u Alzáka na e-shopu obdarovat EDU.
3. dárek
Další úžasnou novinkou je i to, že můžete pořídit nejen dárky, ale i naše
originální placky třeba na batoh. Nám se nejvíc líbí ty s puntíkatou zelenou
žábou, která vypadá jako EDOVA sestřenice.
Vidíte, jak jim to spolu sluší?


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

Lenka Holubcová, fundraiserka
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XXVIII. výrocní sjezd
Ceské oftalmologické spolecnosti
CLS JEP v Olomouci

Ve dnech 17. – 19. září 2020 se měly zrakové terapeutky z EDY zúčastnit
XXVIII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP v Olomouci. Chvíli to vypadalo, že i tuto akci koronavirus zcela zmaří, nakonec
se ale pořadatelé rozhodli sjezd uspořádat „hybridní“ formou online.
Aktivní účastníci mohli své prezentace buďto předem natočit a zaslat
organizátorům, nebo je – v čase jim v programu vyhrazeném – odprezentovat naživo ve studiu profesionální IT firmy. Sjezd tedy probíhal v původním termínu online, účastníci se mohli dokonce ve virtuálním prostoru
účastnit diskuzí, navíc se ale registrovaní zájemci mohou až do konce roku
podívat na záznam všech přednášek, a to třeba i opakovaně.
Účast na tak významné akci není levnou záležitostí, proto velmi děkujeme
firmě BOS.org za vstřícný postoj, díky kterému se sjezdů ČOS může každý
rok účastnit několik kolegyň z rané péče i ze SPC EDA; netřeba vysvětlovat, jak důležité pro jejich práci je být v kontaktu s novinkami v oboru.
Velká poklona patří samozřejmě organizátorům také za odvahu vydat se
po neprošlapaných kongresových stezkách!
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Jana Ježková, vedoucí služby rané péče

infoservis

5

Tak tohle jsem já, generátor ozonu

Nedávno jsem se stal součástí EDA týmu. A jak jsem tu prospěšný?
Umím vydezinfikovat místnosti a všechny předměty v ní. Taky mě používají na vyčištění aut od bakterií a virů. A jak to dělám? Umím přeměnit
kyslík O2 na ozon O3. Nově vzniklý ozon na sebe snadno naváže viry,
coronaviry, bakterie, plísně či pachy a pomocí jeho působení dochází
k dezinfekci a sterilizaci. Ale pozor, pokud pracuji, nesmí tu být nikdo
se mnou, ani zvířata a rostliny. A po mé práci dobře vyvětrejte! Ozon se
pak zase promění v kyslík, a tak je moje používání zcela bezpečné a pro
životní prostředí 100% šetrné.
A proč si mě pořídili do EDY? Pomáhám poradkyním sterilizovat hračky,
které vozí do rodin, dezinfikuji místnost, kde probíhají ambulance,
a taky se těším, jak vyčistím vzduch v autech, kterými poradkyně jezdí za
rodinami.
Mám tady ještě kamarádku, čističku vzduchu s krásným jménem Aura.
Je moc šikovná. Má v sobě ionizátor a UV lampu, díky kterým neutralizuje škodlivé ionty a čistí vzduch. Moc se ale nepotkáváme, ona pobývá
v kancelářích a na chodbách.
Oba jsme tu zatím jen krátce, ale už jsme se v EDOVI zabydleli.


Helena Špačková, provozní manažerka

Generátor ozonu a čističku vzduchu s UV lampou jsme mohli zakoupit díky
mimořádné dotaci MPSV – Program podpory E.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020
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Láska a objetí na KONCERTE,
JAKÝ SVET NEVIDEL!
S brejlema nebo bez brejlí
- s rouškou nebo bez roušky

mohli užít i letos. Na záznamu můžete sledovat Janu Plodkovou, Adama
Mišíka, Juwanu Jenkins, Xaviera Baumaxu, Marka Daniela a také kapelu
United Heads, která hraje hlavní song S brejlema nebo bez brejlí, podle
kterého se každoročně náš koncert jmenuje. Stačí kliknout na odkaz v archivu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000276-beneficni-koncert-neziskove-organizace-eda-s-brejlema-nebo-bez-brejli/21625400113/

V letošním roce slavíme třicet let rané péče v České republice.
Benefiční koncert v Jazz Docku je pro nás i bez jubilea, rok co rok, velkou
oslavou a důležitým setkáním.
Je to milá akce, kde máme možnost v neformálním prostředí potkat naše
partnery, podporovatele, příznivce, klientské rodiny. Každý rok se těšíme
na podzim a přípravy probíhají už od jarních měsíců.
Jak všichni víme, v letošním roce nemohla tato tradiční benefice proběhnout. Nevzdali jsme to a rozhodli se, že si toto podzimní období připomeneme se vším všudy a připravíme něco pro dobrou náladu. A tak jsme letos pojali benefici neobvyklou formou: KONCERTEM, JAKÝ SVĚT NEVIDĚL.
Každý, kdo chtěl, měl možnost zakoupit jako tradičně vstupenky přes portál SMS ticket, a svým lístkem tak podpořit služby rané péče i letos.
V průběhu celého týdne konání virtuální akce probíhaly na sociálních
sítích organizace upoutávky, jakým způsobem je možné zhlédnout koncert
EDY ze záznamu. Šlo o koncert, který sice proběhl na podzim v roce 2016,
ale díky zachycení profesionálními techniky z České televize jste si ho
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A jak letos celá virtuální akce dopadla?
Zájemci mohli podpořit EDU třemi typy vstupenek: základní vstupenkou,
vstupenkou s láskou nebo vstupenkou s velkým objetím a láskou k EDOVI.
Děkujeme za přízeň i lásku, kterou jste nám touto formou projevili
– finální výtěžek letošní akce je 5920 Kč!
Těšíme se brzy na viděnou.

Lenka Holubcová, fundraiserka
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Zastavil Te EDA v listopadu
u zastávek?Ě

Díky laskavé podpoře společnosti JCDecaux https://www.jcdecaux.cz/
jsme získali v Praze možnost připomenout naši celoroční televizní kampaň
na zastávkách a vitrínách MHD.
A ten, kdo stačil naši Eda reklamu na zastávkách vyfotit, měl možnost za
zaslanou fotografii získat pruhované ponožky EDY. Akce už skončila 15.11.
a výherci jsou vylosovaní – ponožky rozdané.
Ale nezoufejte, pokud jste mobilem neulovili obrázek s plakátem Edy,
zkuste se zastavit na našem eshopu https://eshop.eda.cz/ a chyťte pro
sebe taky ty svoje ponožkové kačenky, pejsky nebo žáby.
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Lenka Holubcová, fundraiserka
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Leontinka pro EDU

The Human Safety Net je celosvětová iniciativa podporovaná skupinou
Generali, u nás zastoupenou společností Generali Česká pojišťovna. Posláním THSN je podpořit ty nejzranitelnější členy společnosti, mimo jiné
rodiny s malými dětmi, především těmi, které se vypořádávají s následky
předčasného porodu. K organizacím, které s THSN spolupracují, se letos
připojila i Nadace Leontinka, náš dlouholetý partner v rámci pomoci rodinám dětí se zrakovým postižením. Nadační příspěvek ve výši 200 000 Kč
pomůže uhradit náklady na plat poradkyně rané péče.
Nadace Leontinka pomohla v letošním roce také Speciálně pedagogickému centru EDA – finanční podpora ve výši 30 000 korun je určena na
mzdy speciálních pedagogů.
Nadaci Leontinka děkujeme za důvěru a každoroční podporu!



Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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Linka EDA rozširuje svou cílovou
skupinu volajících o téma
		 „ zdraví v ohrození”

Linka EDA je linka důvěry pro pečující o dítě s postižením, vážnou diagnózou či po úrazu. Své služby klientům z celé ČR poskytuje prostřednictvím telefonu či chatu. Je možné využít také službu mailového poradenství. Každý pracovní den od 9 do 15 hodin jsme k dispozici na telefonním
čísle 800 40 50 60. Odkaz na chat naleznou klienti na našem webu
https://eda.cz/cz/co-delame/linka-eda/podrobnosti#ca1037).

Zvlášť v současné situaci chceme za všechny konzultanty a konzultantky Linky popřát pevné zdraví a dostatek sil. Třeba i k tomu říci si
o pomoc svým blízkým nebo odborníkům (když vám bude těžko), a tak
se o sebe postarat. Jsme tu pro vás!!
Tým linky EDA

Chceme oslovit klienty, kteří řeší často velmi podobné potíže jako rodiče
dětí s postižením – izolaci, stigmatizaci, zdravotní, sociální a ekonomické potíže. Chceme nabídnout své zkušenosti a volnou kapacitu i klientům zasaženým koronavirem a dalšími nemocemi. O rozšíření uvažujeme
už delší dobu a současná situace naše rozhodnutí jen potvrdila.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

infoservis

10

Radost z Nadace J&T

Díky finančním darům nadací se EDOVI daří i přes komplikované období
udržet kvalitu služeb rané péče a fungování odborného multidisciplinárního týmu. Velký podíl na této skutečnosti má dlouhodobá podpora od
Nadace J&T, které tímto děkujeme nejen za několik let trvající pomoc,
ale i za odpovědi na naše otázky. Ty jsme položili zástupkyni nadace
Bc. Tereze Hubáčkové.
Kdo se na vaši nadaci může obrátit?
Na Nadaci J&T se s žádostí o finanční podporu mohou obrátit jak konkrétní lidé, tak neziskové organizace. Stěžejní je pro nás téma domov a rodina.
Narodit se do rodiny, žít v rodině, a pokud je to možné, strávit v rodině
i poslední chvíle života. Naši pomoc směřujeme především k ohroženým
dětem. Pomáháme jak rodinám původním, tak i těm náhradním.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

Z čeho máte ve vaší práci největší radost?
Uvědomujeme si, jak je důležité, aby dítě vyrůstalo v rodině, a proto
máme pokaždé velkou radost, když se na příkladech konkrétních příběhů
dozvídáme, že naše pomoc má smysl. Těší nás, že se postupně daří
– i díky naší podpoře a vzájemné spolupráci s organizacemi, jako je například EDA – zlepšovat systém směrem k potřebám dětí.

Lenka Holubcová, fundraiserka
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Jistota pro pohybový vývoj

Ze srdce děkujeme Nadaci Komerční banky, a.s. – Jistota za podporu,
a zároveň panu Stýblovi z Komerční banky za to, že je EDA jeho dlouhodobou „srdeční záležitostí“.
Jsme rádi, že se EDOVI dostalo podpory i v tomto nelehkém roce 2020.
Nadace podpořila mzdové náklady konzultantek pohybového vývoje
dětí.

A my jsme za tuto jistotu od Jistoty pro naše klientské rodiny moc rádi.

Lenka Holubcová, fundraiserka

Zrakové postižení má velký vliv na psychomotorický vývoj dítěte. Pro
rozvoj hybnosti je zásadním spouštěčem motivace dítěte. Pokud však
chybí tak důležitý zdroj informací, kterým je zrak, negativně se to odráží
i ve vývoji pohybu. Díky Jistotě mohou naše odbornice poradit rodičům
s výběrem kompenzační pomůcky na míru konkrétnímu dítěti, rodiče mohou konzultovat fyzioterapii a mohou se naučit ta nejvhodnější
účinná cvičení. Čím dříve se dítěti poskytne terapeutická intervence, tím
lepších pohybových schopností dosáhne v průběhu svého života. Konzultantky pohybového vývoje umí zajistit komplexní poradenství v oblasti metod fyzioterapie (např. Vojtova metoda, Bobath koncept, výběr
a doporučení kvalifikovaného fyzioterapeuta), ergoterapie (jak zapojit
práci s dítětem s postižením do běžného života, sebeobsluha), praktické
rady pro péči v domácím prostředí (způsob krmení, vhodné sezení dítěte
a pomůcky k tomu určené), doporučení lázeňské péče nebo rehabilitačního pobytu.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020
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Svetluška pomáhá i detem ze
		Speciálne pedagogického
			centra (SPC)

Na Nadační fond Českého rozhlasu a jeho projekt Světluška se každoročně s důvěrou obrací nejen raná péče EDA, ale také její mladší sourozenec – Speciálně pedagogické centrum EDA. Podpora soukromého
SPC ze strany státu, resp. Ministerstva školství, sportu a tělovýchovy, je
velmi nízká, a proto je pro nás každý finanční příspěvek víc než vítaný.
Jen tak může SPC plnit cíle, kvůli kterým vzniklo: poskytovat individuální
péči každému dítěti s postižením zraku nebo kombinovaným postižením
podle jeho potřeb, nabízet konzultace častěji než 1x ročně (standard
státních SPC), a především poskytovat služby co nejkomplexnější.
Světluška svým příspěvkem umožnila pracovnicím SPC EDA poskytovat
individuální konzultace včetně speciálně pedagogické diagnostiky jak na
pracovišti ve Filipově ulici, tak v domácím prostředí klientů,
a v neposlední řadě i ve vzdělávacích zařízeních - běžných i speciálních
mateřských, základních a středních školách. Cílem těchto konzultací je
pomoci s vytvářením inkluzivního prostředí pro vzdělávání a integraci
dětí se zrakovým a kombinovaným postižením – jednoduše řečeno, aby
se dětem ve škole líbilo, chodily do ní rády a aby v ní měly co nejlepší
podmínky ke studiu.

sadu simulačních brýlí, které pomáhají rodičům i pedagogickým pracovníkům pochopit, jak dítě se zrakovou vadou vnímá svět okolo sebe.
Původně byl nadační příspěvek určen i na vzdělávání pracovníků SPC
EDA – bohužel kvůli nepříznivé situaci se nekonaly ani plánované kurzy
ani oftalmologická konference v Litomyšli. Nezbývá než doufat, že příští
rok bude pro zvyšování kvalifikace (nejen) kolegyň ze SPC příznivější.
Děkujeme Nadačnímu fondu ČR a Světlušce za podporu žáků a studentů
se zrakovým postižením v SPC EDA v roce 2020.
Jana Ježková, vedoucí služby rané péče

Studium dětem usnadňuje i řada kompenzačních pomůcek. Díky Světlušce si řadu z nich mohou klienti SPC u nás zapůjčit a vyzkoušet, zda je
pro ně vhodná, než se rozhodnou pořídit si ji na vlastní náklady. Nově
jsme zakoupili Pichtův psací stroj, sklopnou desku a především lupu
Looky 10 – přenosnou ruční lupu, která je nejen vhodnou optickou pomůckou pro děti školního věku, ale je ji možné financovat jako jednu
z pomůcek v rámci podpůrných opatření. Nesmíme zapomenout ani na
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020
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O brýlích, okluzorech, cockách,
		
ocním vyšetrení a CVI...

O tom všem pojednávají brožury, které pro rodiče dětí se zrakovými
vadami vydává EDA. Brožury vznikly ve spolupráci našich zrakových
terapeutek, poradkyň rané péče a speciálních pedagožek s renomovanými očními lékaři. Brožury jsou velmi populární nejen u rodičů,
ale i u kolegyň z jiných středisek rané péče a u dětských lékařů, proto se
jejich zásoby v posledním roce výrazně ztenčily.
Naštěstí díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška jsme mohli na podzim brožury zrevidovat a znovu vydat
– některé již potřetí! Vy si jejich aktualizovanou podobu můžete stáhnout na našich stránkách: https://eda.cz/cz/co-delame/publikujeme/
brozury.

Čeká vaše dítě oční vyšetření?
Co očekávat? Jak sebe a dítě připravit?

Brožurka přináší odpovědi na řadu otázek, které rodiče
napadají v souvislosti s očním vyšetřením jejich dítěte.
Proč vůbec vyšetřovat oči a zrakové funkce u novorozenců
a malých dětí? Jak bude vyšetření v ordinaci očního lékaře
probíhat?
A především - jakým způsobem dítě na vyšetření připravit,
aby se nebálo a co nejlépe s lékaři spolupracovalo?
Tuto a další brožury připravené týmem odborníků na stimulaci
zraku najdete ke stažení na www.eda.cz.

www.eda.cz

Jana Ježková, vedoucí služby rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020
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Rozhovor s Klárou Zelenkovou

Tvé místo je v EDOVI v administrativní části. Jak ses do EDY dostala
a o co vše se tam staráš?
Do EDY jsem se dostala přes svoji mamku. Už dlouho jsem přemýšlela
o změně zaměstnání, v předchozí práci mě to moc nebavilo a potřebovala jsem změnu. Mamka o tom věděla, a když se uvolnilo v EDOVI
místo na pozici projektového manažera, říkala jsem si – proč ne, proč to
nezkusit. Dostala jsem tedy šanci a v průběhu mého zaškolování došlo
k nabídce ještě jiné pozice, a to administrátora a personalisty. S tím už
jsem měla zkušenosti z předchozího zaměstnání, zaučování pro mě bylo
o to jednodušší. Nakonec jsem nastoupila na všechny tyto pozice na
plný úvazek. Práce administrátora je taková běžná agenda okolo faktur, pokladen, banky, cesťáků, smluv apod. Jako personalista připravuji
pracovní smlouvy, mzdové výměry, dohody a hlavně připravuji podklady
pro mzdovou účetní. Dále se starám o nemocenské, ošetřovačky a dovolené. A jako projektový manažer se starám o veškerou přípravu a odesílání projektů a jejich vyúčtování. Mým hlavním úkolem jsou projekty
na obce a městské části ve spolupráci s ekonomkou, která pro všechny
projekty vytváří rozpočty. Připravuji také dotace a granty, například krajské nebo nadační.
Pro nás poradce jsou všechna ta čísla spíše záhadou; co tebe na práci
v EDOVI baví nejvíc?
Ve všem, co dělám se vždy najde něco, co mě baví více a co méně, a také
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

dost záleží na tom, kolik zrovna mám práce a jaké. Je skvělé, že mám tři
pozice, práce je obvykle docela rutinní, a proto jsem ráda, že ji mohu
střídat. Kdybych měla dělat jen jednu stále dokola, tak by mě to asi nudilo
a nebavilo. Takhle v jeden den můžu udělat například pár projektů, pár
vyúčtování, a proložit to třeba nějakou pracovní smlouvou, fakturou nebo
cesťákem. Je to skvělá různorodá práce.
Jsi sportovně založená, hraješ závodně florbal. Jak si stojí váš tým? Máš
doma poličku s poháry a medailemi?
Sport mě baví už od malička a je nedílnou součástí mého života. Nejprve
jsem začala na základce s atletikou, ale pak mi učaroval florbal, který jsem
s malou pauzou hrála zhruba patnáct let. Je to ale už půl roku, co závodně
nehraju. Mým posledním týmem byl tým SKV Vinohrady, za který jsem
odehrála poslední tři sezóny. Náš tým byl vždy na prvních pozicích tabulky 2. ligy. Hráli jsme opravdu dobře a dařilo se nám. Předtím jsem hrála
extraligu a dokonce jsem jednou byla pozvaná na reprezentační sraz. Se
sestrou jsme tvořily dokonalou dvojici a protihráčky s námi měly velký
problém. S florbalem jsem ale neskončila úplně, občas se sestrou jedeme
na nějaký turnaj, ale už jen pro zábavu. Teď už se víc věnuji sportu s dětmi.
Své první medaile mám vystavené všechny. Přibité na prkénku a pověšené
na zdi doma u rodičů, kde jsem bydlela, než jsem se vdala a odstěhovala. Medaile, které přišly později, mi už zabavily děti. Teď už asi leží někde
vespod šuplíku. Byla doba, kdy si s nimi hodně hrály.
rozhovor
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Je nějaký sport, který jsi ještě nevyzkoušela a moc by sis to přála? Nebo je
naopak některý, který nikdy vyzkoušet nechceš?
Vyzkoušela jsem už mnoho sportů, ale nikdy jsem nevyzkoušela curling,
ten bych si asi ráda někdy zahrála. A možná ještě nějaké vodní sporty.
Rozhodně ale nestojím o sporty jako je paragliding, horolezectví nebo
šachy.
Jak se ti podařilo zařadit v domácnosti novou roli domácí učitelky, když
děti zůstaly na distanční výuce?
Je to těžké období pro všechny a skloubit distanční výuku a práci byl docela oříšek. Naštěstí ale na to nejsem sama. Hodně pomáhal manžel, sestra,
která má také dvě děti, a babičky. Takže jsme se krásně prostřídali. Na jaře
ještě nebylo tolik on-line výuky, tak děti měly týdenní plány a museli
jsme se učit s nimi. Proto jsme si se sestrou vzaly párkrát ošetřovačku
a odjely jsme s dětmi na chalupu do přírody, kde jsme se učili a užívali si
krásného počasí a čerstvého vzduchu. Byli jsme naprosto mimo civilizaci
a bylo nám tam všem dobře. V září nám ale nastoupila do školy i druhá
dcera. Ze začátku vše probíhalo standardně, do školy se těšila a vše bylo
v pohodě. Pak ale nastal další nouzový stav, takže opět nám zůstaly děti
doma. Ale vzhledem k situaci i v práci začaly střídavé směny, nebyl tedy
pak problém pokrýt hlídání. Holky jsou ale moc šikovné, takže to zvládají
dobře. Zuzanka je ve třetí třídě, má už on-line výuku, takže je samostatná.
U Terezky je to složitější, tam už se jí člověk musí věnovat více. Proto jsem
ráda, že se teď prvňáci mohli opět vrátit do školy; a už se těším, až se tam
vrátí i třeťáci a já zase začnu normálně chodit do práce.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

Blíží se konec roku, čas přání a předsevzetí. Dáváš si předsevzetí, máš
nějaké přání?
Předsevzetí si žádná nedávám, já to nemám ráda a většinou to stejně
nemá smysl. Přání mám teď jedno veliké, hlavně ať už tahle šílená doba
skončí. Ať už zase vedeme normální život bez omezení a nařízení. Aby
děti mohly do školy, na kroužky a za kamarády. A také si samozřejmě
přeju, abychom byli všichni zdraví a v pohodě.


Děkuji za rozhovor.



Kláry se ptala Jana Jelínková

rozhovor
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Nápady, jak pomoci zvládat
centrální postizení zraku

Pokračujeme 6. částí nápadů, jak pomoci dětem zvládat centrální postižení zraku. Náš nápadník se inspiruje knížkou „My child has CVI“ od holandských autorek Minette Roza, Katinka Bakker, Irmgard Bals, vydanou
v Bartiméus, organizaci věnující se dětem se zrakovými vadami. Zároveň
navazuje na vydání brožury o centrálních poruchách zraku „Dívám se,
ale nevidím“, kterou si můžete stáhnout z webové stránky www.eda.cz.
Prvních pět dílů našeho nápadníku najdete ve Zpravodaji č. 32, 33, 34,
35, 37.
Téma: Podpora samostatnosti
Kapitola B:
Oblékání a svlékání
Krátký příběh: Ríšova maminka si všimla, že kdykoli si Ríša mohl sám
vybrat bundu, vybral si bundu zářivé barvy. Původně to mamince vadilo, protože jí přišel moc nápadný. Pak pochopila, že Ríša si svoji bundu
mnohem snadněji najde mezi oblečením svých spolužáků.
Oblékání a svlékání je každodenní činnost. Dítě se musí naučit, kolik
aktivit je zapojeno při oblékání a svlékání, musí si osvojit správné pořadí
jednotlivých úkonů.
Obecně je při oblékání a svlékání třeba věnovat pozornost těmto zásadám: Ukažte oblečení zblízka a pomalu ukažte, jak se obléká a svléká
konkrétní část oděvu.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

Popište dítěti, co a jak děláte. Dítěti to pomůže pochopit úkon – stejně
jako to, když akci často opakujete.
Je užitečné při oblékání a svlékání dodržovat stejný postup a provádět
ho na stejném místě.
Akci provádějte spolu s dítětem tak, že přitom stojíte či sedíte za ním.
Rozpoznávání částí oblečení
Oblékání vždy začíná výběrem oblečení. Hledání a poznání jednotlivých
kusů oblečení může být pro dítě s CVI velkým problémem.
Dítě těžko najde boty, které jsou pokaždé na jiném místě (např. jednou
pod postelí, jindy vedle dveří do kuchyně).
Jak rozlišíte ve skříni složené tričko či složené kalhoty? Kde jsou ponožky, kde je spodní prádlo?
Formou hry můžete dítě naučit, jak si vyndavat a uklízet vlastní oblečení. Vše mu usnadníte, když mu dáte jistotu, že jeho oblečení je vždy
uložené či pověšené na stejném místě.
Děti, které mají problémy se zpracováním informací o prostorovém
uspořádání, občas nerozumí tomu, jak je oblečení rozložené, kde je předek, kde zadek, kde je dole, kde nahoře, vpravo a vlevo.
Můžete dětem pomoci, když jim jasně a názorně ukážete a pojmenujete
části oblečení a kam na těle patří: „ Podívej a sáhni si, to je poutko uvnitř
tvé bundy, a to také patří nahoru.“
Věnujte pozornost jednotlivým částem oblečení. Kde jsou rukávy? Kde
máš kapsy? Jak vypadá knoflík, jak vypadá knoflíková dírka, jak vypadá zip? Jaký je zip na pohmat, jaké materiály jsou na bundě, rozlište je
hmatem. Některé děti mají problém zrakem rozlišit rozdíl mezi džínovými kalhotami a vlněným svetrem. Dejte dítěti čas a příležitost cítit rozdíl
mezi materiály, z kterých je oblečení vyrobeno.

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Svlékání
Svlékání je snazší než oblékání. Když učíte dítě svlékat se, je vhodné jej
učit, aby to dělalo odzadu dopředu. Umožněte mu provést poslední krok
ve svlékání, nechat ho sundat ponožky poté, co jste je částečně stáhli. To
posílí jeho pocit úspěchu, že něco dovede provést samo. Když tento krok
zvládá, můžete mu umožnit zkusit další krok předcházející tomu konečnému. Tak společně začněte od konce a postupně mu umožněte víc a víc
úkonů dělat bez pomoci, až vše zvládne úplně samo od začátku.
Oblékání
Když učíte dítě oblékat se, zvolte stejný postup jako při svlékání. Na
začátek je vhodné volit volné oblečení bez složitého zapínání na knoflíky
nebo zip. Vytvořte hromádku oblečení, navrch umístěte to, co budete
oblékat jako první. Společně se podívejte, nahmátněte štítek, abyste zjistili, kde je zadek nátělníku, trička, košile, kalhot, sukně. Najděte společně nějaký prvek, který nám označuje předek – obrázek, knoflíky či tvar
výstřihu. Můžete položit mikinu přední částí na plochu stolu. Nejprve
veďte dítě, aby našlo rukávy, pak vsuňte jeho ruce do rukávů a přetáhněte mikinu přes hlavu.
Pokud se dítě chce naučit oblékat si bundu, můžete mu nasadit jako první kapuci. Pak dítě může nahmatat rukávy a navléknout je na ruce.
Boty a ponožky
Pro obouvání a zouvání je důležité správné posazení dítěte. Například se
posaďte na zem a dítě si posaďte mezi své nohy, zády k vám. Je důležité,
aby mělo dobrou stabilitu. Může učit dítě nazouvání a zouvání bot a ponožek tím, že to provádíte společně a popisujte slovně, co právě děláte:
„Sundáme botu tak, že ji chytneme zezadu a táhneme.“
Pevné boty jsou snazší na obouvání a zouvání než měkké. Snazší jsou
také boty na suchý zip než zavazovací.
Oblékání ponožek – při nácviku navlékání ponožek zkuste zvolit nepříliš úzké,spíše volnější ponožky. Naučte dítě vsunout palec do ponožky,
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

nasaďte ponožku a nechte ho dotáhnout ji nahoru samostatně. Když se
to už daří dobře, nechte dítě přetáhnout ponožku přes patu, když to také
zvládne, nechte ho přetáhnout ponožku až přes prsty. Když zvládne
i toto, nechte ho nasadit celou ponožku samostatně.
Tento princip používejte v oblékání vždy: nejprve oblékáte společně, pak
to dělejte s menší a menší dopomocí, nakonec nechte udělat celý úkon
samostatně.

Věšení kabátu na věšák
Pro dítě s CVI může být velký problém najít svůj kabát na věšáku mezi
ostatními kabáty. Proto volte umístění kabátu na místě pro dítě přehledném. Je vhodné volit stálé místo na začátku či na konci věšáku a na
ramínko či věšák umístit nějakou značku jasné barvy.
Bunda nápadné barvy se také lépe hledá mezi ostatními. Odstraňte
z věšáku či skříně bundy, které dlouhodobě nenosíte. Čím více bund visí
vedle sebe, tím více je to pro dítě matoucí.
Předsíň, kde se většinou kabáty věší, bývá hůře osvětlená než ostatní
místnosti, což může dítěti hledání vlastního kabátu také ztížit. Proto je
dobré zajistit kvalitní osvětlení v blízkosti věšáku i do předsíně.
Také je vhodné na jeho šálu, rukavice a čepici pořídit box kontrastní barvy.


Markéta Skalická, zraková terapeutka
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	ČCentrum komplexní péce
Chocerady

Rádi bychom vás informovali, že Dětské centrum Stránčice se přestěhovalo. Sídlí v nových prostorách a také změnilo adresu. Nyní ho najdete
na adrese Chocerady 124, 257 24 Chocerady (www.detskecentrumchocerady.cz).
Hlavní činností centra je poskytování zdravotních služeb a zaopatření
dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem
s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním
prostředím nebo dětem se zdravotním postižením. Za tímto účelem
poskytuje dětské centrum komplexní interdisciplinární péči, zejména
zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační, posudkovou a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte – včetně ubytování, stravování,
ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče
a pomoci.

Služba je poskytována dětem zpravidla do 3 let věku. Centrum může
též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodů
nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví.
Centrum nabízí též odbornou pomoc s péčí o vaše dítě s kombinovaným
postižením (např. DMO, dítě s tracheosondou nebo s gastrosondou,
genetickou vadou) formou pobytu v zařízení, v kterém pracuje dětský
lékař, zdravotní sestry, fyzioterapeutky, dětský psycholog, speciální pedagogové, vychovatelky a ošetřovatelky.
Délka pobytu v zařízení bude záležet na vašich potřebách a na domluvě
s vedením zařízení.
Lucie Gregorová, poradkyně rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020
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EDA PLAY pracovní listy

Naše pracovní listy určitě znáte. Víte také, že se dají použít i jinak, než
jen vyplnit, vymalovat a odložit? Při jejich plnění lze použít i jiné věci
než pastelky.
Bludiště
Cestu do bludiště lze vyskládat přírodninami – kaštany, šípky, kamínky
nebo věcmi z kuchyně – fazole, čočka, rozinky (ty se pak dají i sníst).
Můžete použít také třeba korálky, kostky ze stavebnice.
Mají děti oblíbenou postavičku? Pak mohou cestu bludištěm projít s ní.
Vytiskněte bludiště na: https://edaplay.cz/cz/tipy/aktivity/#ca1873
a můžete vesele bloudit!
Omalovánky
Dejte obrázek do kancelářské fólie (desky na vysvědčení), k tomu připravte dětem modelínu. Úkolem je „vybarvit“ obrázek modelínou.
Další „vybarvování“ může být lepením. Potřete obrázek lepidlem a děti
nalepují barevný nebo krepový papír na plochu obrázku. Papír si mohou
děti nastříhat, natrhat. Krepový papír je možné mačkat na kuličky a ty
pak lepit na papír.
Naše nové podzimní omalovánky, i již známé zvířátkové, najdete zde:
https://edaplay.cz/tipy/aktivity/omalovanky/
Jana Jelínková, poradkyně rané péče
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020
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Barevné kameny z prírody
		
nebo z e-shopu

Sada různobarevných a různě velkých oblázků se hodí na nejrůznější hry
a hříčky s dětmi, od obyčejného třídění podle barev nebo podle velikostí,
přes nakládání kamínků do autíček a jejich převážení až třeba po využití
barevných oblázků místo figurek ve vlastnoručně nakresleném
„Člověče, nezlob se“.
Oblázky můžete nasbírat s dětmi někde u rybníka nebo na kamenité cestě. Po umytí je můžete snadno nabarvit pomocí speciálních barev na kameny, které lze koupit ve výtvarných potřebách (např. https://www.alza.
cz/hracky/ses-malovani-kaminku-d4789501.htm?kampan=adwhr_hracky_pla_all_vyrobci-css_kreativni-a-naucne_c_9062889__HRAif1388&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkhmgVsqFcWeJ6N77IjMeGUA-e6XCqvji6K-VXRUwXuM6ifGYm6yKBRoCvbwQAvD_BwE#recenze).
Později, až už vás hry s jednobarevnými oblázky přestanou bavit, můžete
je s dětmi dodatečně dotvořit do podoby různých zvířátek a předmětů,
třeba pomocí akrylových popisovačů na sklo.

Možná vás ale výtvarničení s dětmi spíše nebaví; případně se obáváte,
že by oblázky mohly být v některých situacích příliš těžké, a tudíž mohly
způsobit škodu nebo zranění. V tom případě máme pro vás dražší, ale
zcela bezpečnou variantu, kterou lze zakoupit na e-shopech. Jedná se
o výrazně barevné plastové „kamínky“ ve tvaru oblázků. Sadu využijete v delším období vývoje hry i zrakových dovedností svého dítěte – od
jednoduchého probírání se zajímavým materiálem přes třídění podle
různých hmatových i zrakových kritérií až k vytváření obrazců podle
fantazie, případně i podle přiložených návodů. Pro větší děti mohou pak
plastové oblázky nahradit třeba peníze při hře na obchod. 
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Jana Vachulová a rodina malé Medy
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Book creator

Aplikace pro iPady (a její online verze dostupná i na PC) umožňuje vytvořit interaktivní knížku na míru.
V jednoduchém a uživatelsky velmi příjemném prostředí můžete nechat
prostor své fantazii a pomocí vložení textu, zvuků, obrázků, videí i online
odkazů vytvořit přesně takovou knížku, jakou vaše dítě ocení. Vše můžete dotvořit pomocí funkce malování. Je možné ji využít také například
pro znázornění fází činnosti, kterou se dítě potřebuje naučit (například
oblékání) nebo na zabavení dítěte v autě. Svůj výtvor pak můžete sdílet
pomocí emailu nebo jej nahrát na iCloud. K dispozici je lite verze zdarma
a full verze v ceně 4,99 Eur. Aplikace je v angličtině, ale poradkyně rané
péče vám rády poradí, jak s ní zacházet.
Magdalena Kostelecká, poradkyně rané péče
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Charlieho Mystery Sensory Balls

Charlie si velmi oblíbil kovové, lesklé koule, které se zajímavě pohybují,
zajímavě zní, každá trochu jinak. Velmi dobře se s nimi kutálí, hází, přendává z ruky do ruky. S šesti koulemi se už dá vymyslet spousta zajímavých her.
Protože vydávají zvuky a jsou lesklé, Charlie je snadno najde, i když se
zakutálí trochu dále.
Dle výrobce jde o senzorickou pomůcku, rozvíjející jemnou i hrubou
motoriku. Je vhodná pro děti od narození.
Na hru s koulemi je možno se podívat na internetu:
https://www.youtube.com/watch?v=uf-HuYECsl0
Dostupná je přes internetové obchody v zahraničí, např.:
https://www.tinknstink.co.uk/mystery-sensory-balls.html


Markéta Skalická, poradkyně rané péče
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Pomoc s vytvárením zrakových 		
		
predstav a zrakového vnímání
			
v tabletu i na papíreů
Pomoc s vytvářením zrakových představ a zrakového vnímání
v tabletu i na papíře
Kůň jako omalovánka a kůň ve hře
V aplikaci EDA PLAY
TOBY, která je zdarma a
kterou můžete používat jak
na iPadech, tak na Android
tabletech, děti objeví zvířata, která mohou znát z běžného života a nebo dětských knih. Mezi zvířaty děti najdou třeba koně. Po dotyku kůň
zvedne nohu a vesele ržá.

Kůň jako omalovánka a kůň ve hře
V aplikaci EDA PLAY TOBY, která je zdarma a kterou můžete používat jak
na iPadech, tak na Android tabletech, děti objeví zvířata, která mohou
znát z běžného života nebo dětských knih. Mezi zvířaty děti najdou třeba
koně. Po dotyku kůň zvedne nohu a vesele ržá.
Hru na tabletu můžete snadno proložit zábavou na papíře. Z našeho
webu www.edaplay.cz/aktivity si můžete stáhnout omalovánku a vytisknout ji. Omalovánka je záměrně jednoduchá, s jedním motivem. Dítě
se tak při vybarvování obrázku soustředí jen na jeden obrázek. Vybrat
si můžete koně na černém pozadí, na bílém pozadí s výraznou černou
konturou nebo jen obrys koně.
V nové aplikaci EDA PLAY TOM je kůň také. Tentokrát se po jednoduchém dotyku na obrazovku nechá kůň učesat, jednoduchým dotykem
děti napustí vodu do kbelíku, ze kterého kůň pije, a nakonec si pochutná
na trsu trávy. Tato hra bude také ke stažení zdarma pro iPady i Android
tablety.
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Hru na tabletu můžete snadno proložit zábavou na papíře. Z našeho webu www.edaplay.cz/aktivity si můžete stáhnout omalovánku a
vytisknout ji. Omalovánka je záměrně jednoduchá, s jedním motivem. Dítě se tak při vybarvování obrázku soustředí jen na jeden obrázek. Vybrat si můžete koně na černém pozadí, na bílém pozadí s výraznou černou konturou, nebo jen obrys koně.

V nové aplikaci EDA PLAY
TOM je kůň také. Tentokrát se
po jednoduchém dotyku na obrazovku nechá kůň učesat, jednoduchým dotykem děti napustí
vodu do kbelíku, ze kterého kůň pije a nakonec si pochutná na trsu trávy. Tato hra
bude také ke stažení zdarma pro iPady i Android tablety.

“Do hry můžete zapojit i hračku koně, ať už to bude plyšová hračka, nebo plastová postavička z Lega či jiné stavebnice. Z našeho webu si
můžete stáhnout prázdné bludiště. Koně s další hračkou postavte na start, do cíle položte jablko. Spolu s dětmi si prstem, tahem pastelkou
nebo posouváním hračky ukazujte, kudy se zvířátko k jablku dostane.
Můžete popsat rozdíly mezi hračkou a ilustrací koně ze hry EDA PLAY TOM a TOBY. Možná najdete fotku koně i mezi fotografiemi z výletů.
Povídejte si s dítětem o tom, kde jste mohli vidět koně - na louce, ve stáji, nebo při hipoterapii.
Popisujte, jaké zvuky kůň vydává, jak mu vlaje hříva, když rychle běží a jak mu klapou podkovy.”



“Do hry můžete zapojit i hračku koně, ať už to bude plyšová hračka nebo
plastová postavička z Lega či jiné stavebnice. Z našeho webu si můžete
stáhnout prázdné bludiště. Koně s další hračkou postavte na start, do cíle
položte jablko. Spolu s dětmi si prstem, tahem pastelkou nebo posouváním
hračky ukazujte, kudy se zvířátko k jablku dostane. Můžete popsat rozdíly
mezi hračkou a ilustrací koně ze hry EDA PLAY TOM a TOBY. Možná najdete
fotku koně i mezi fotografiemi z výletů. Povídejte si s dítětem o tom, kde
jste mohli vidět koně - na louce, ve stáji nebo při hipoterapii. Popisujte,
jaké zvuky kůň vydává, jak mu vlaje hříva, když rychle běží, a jak mu klapou podkovy.”

Mgr. Lucie Magerová, poradkyně rané péče
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Pomoc s vytvářením zrakových představ a zrakového vnímání
v tabletu i na papíře
Vezmete si na pomoc auto nebo raději traktor?
“Hry EDA PLAY i pracovní listy připravujeme záměrně tak, aby se motivy opakovaly a děti si mohly obrázky, se kterými se seznámí, vícekrát připomínat v různých formách: v rozpohybované podobě v aplikacích a
ve statické v pracovních listech. Blíže si můžeme představit dopravní prostředky, auto nebo traktor. Na zvuk
motoru děti reagují, znají ho z běžného života v rodině, z procházek městem. Traktory mohou pozorovat při
práci na poli.”

Vezmete si na pomoc auto nebo raději traktor?
“Hry EDA PLAY i pracovní listy připravujeme záměrně tak, aby se motivy
opakovaly a děti si mohly obrázky, se kterými se seznámí, vícekrát připomínat v různých formách: v rozpohybované podobě v aplikacích a ve statické
na pracovních listech. Blíže si můžeme představit dopravní prostředky,
auto nebo traktor. Na zvuk motoru děti reagují, znají ho z běžného života
v rodině, z procházek městem. Traktory mohou pozorovat při práci na poli.”


PaedDr. Markéta Skalická, zraková terapeutka,

metodička pro rozvoj zrakového vnímání, poradkyně rané péče
V aplikaci EDA PLAY TOBY je auto na černém i černobílém pozadí. Bílé
pruhy přitáhnou pozornost, následně se dítě soustředí na samotný motiv auta. Ve hře je také auto skryto ve tmě, dítě je objeví jednoduchým
dotykem. Ve všech aplikacích z naší série her EDA PLAY lze navštívit Přehled úkolů (několik sekund držte šedivé tlačítko v horním levém rohu
herní obrazovky). V něm si můžete vypnout všechny úkoly kromě dvou
s automobilem.
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V aplikaci EDA PLAY TOBY je auto na černém i
černobílém pozadí. Bílé pruhy přitáhnou pozornost,
následně se dítě soustředí na samotný motiv auta. Ve
hře je také auto skryto ve tmě, dítě jej objeví jednoduchým dotykem. Ve všech aplikacích z naší série
her EDA PLAY lze navštívit Přehled úkolů (několik
sekund držte šedivé tlačítko v horním levém rohu
herní obrazovky). V něm si můžete vypnout všechny
úkoly kromě dvou s automobilem.

Mezi pracovními
listy, které jsou k
dispozici na www.edaplay.cz/aktivity, si
můžete vybrat jednoduchou omalovánku
s motivem auta nebo
pracovní list, ve kterém je auto potřeba dokreslit. Také si můžete
vybrat složitější úkoly se sledováním trasy.

V nové aplikaci EDA
PLAY TOM vystupují
zejména zvířata. Úkoly
jsou rozdělené na téma
dvorek a les. Na dvorku
děti objeví vedle zvířat i
traktor. Jednoduchým dotykem naloží na
lžíci traktoru pytel, ze kterého vysypou obilí. V dalším úkolu bravurně zacouvají s traktorem do garáže.

Mezi pracovními listy, které jsou k dispozici na www.edaplay.cz/aktivity, si můžete vybrat jednoduchou omalovánku s motivem auta nebo
pracovní list, ve kterém je auto potřeba dokreslit. Také si můžete vybrat
složitější úkoly se sledováním trasy.
V nové aplikaci EDA PLAY TOM vystupují zejména zvířata. Úkoly jsou
rozdělené na téma dvorek a les. Na dvorku děti objeví vedle zvířat
i traktor. Jednoduchým dotykem naloží na lžíci traktoru pytel, ze kterého vysypou obilí. V dalším úkolu bravurně zacouvají s traktorem do
garáže.
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Jedeme na výlet!
Mezi pracovními listy na www.edaplay.cz/aktivity najdete také úkoly se
sledováním trasy. Autem se můžete vydat na návštěvu za medvědem
nebo vyrazit na výlet. Cestou do auta nastoupí holčička, kočka a všichni
pojedete do přírody.
Autem na návštěvu k babičce jede holčička, hlavní postava aplikace EDA
PLAY PAULI. Hra funguje pouze na iPadech.

Pomoc s vytvářením zrakových představ a zrakového vnímání
v tabletu i na papíře
Jedeme na výlet!

Mezi pracovními listy na www.edaplay.cz/aktivity najdete také úkoly se sledováním trasy. Autem
se můžete vydat na návštěvu za medvědem.

Nebo vyrazit autem na výlet. Cestou do auta nastoupí holčička, kočka a všichni pojedete do přírody.

Autem na návštěvu k babičce jede holčička, hlavní postava aplikace EDA PLAY
PAULI. Hra funguje pouze na iPadech.

Také v aplikaci EDA PLAY můžete autu
dokreslit kola. Aplikace funguje na iPadech.

Mezi pracovními listy na webu www.edaplay.cz
najdete i kartičky s různými druhy dopravních
prostředků. Kartičky můžete využít podle své
fantazie pro nejrůznější aktivity.

V aplikaci EDA PLAY zajedou děti s autem do
garáže, s traktorem objedou pole, s letadlem vyletí k mráčku a vlakem zajedou do tunelu.

Mezi pracovními listy na webu www.edaplay.cz najdete i kartičky
s různými druhy dopravních prostředků. Kartičky můžete využít podle
své fantazie pro nejrůznější aktivity.
Také v aplikaci EDA PLAY můžete autu dokreslit kola. Aplikace funguje
na iPadech.
V aplikaci EDA PLAY zajedou děti s autem do garáže, s traktorem objedou
pole, s letadlem vyletí k mráčku a vlakem zajedou do tunelu.
Ivana Bajgarová, tým EDA PLAY

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020
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Evelinka a její první knízka

Evelinka má oblíbenou knížku, která poskytuje spoustu možností pro
zkoumání.
V knížce najde obrázky s červeno-černo-bílými tvary, zrcátko, hmatově
zajímavý povrch, šustivou stránku i zajímavé poutko, může se i seznamovat s prvními písmenky.
Knížka je dostatečně velká, aby se s ní dalo pěkně manipulovat oběma
rukama.
Knížku – spolu s dalšími zajímavými hračkami v červeno-černo-bílém
provedení – vydává Canpol Babie´s. Najdete je na stránkách e-shopů jako
je Mall či Alza.
Markéta Skalická, poradkyně rané péče
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Kartickozroutů

Kartičkožrout je mlsoun, který se živí kartami, které k sobě patří.
Ty, které se k sobě nehodí, rád vyplivne, zatímco stejné smlsne rád.
K jeho výrobě potřebujeme:
Krabici od bot, karton, fixy nebo barevné papíry, řezák nebo nůžky.
Na svět přichází z krabice od bot, do které ve středu víčka vyřízneme
otvor, čím větší, tím jednodušší je pro děti se kartičkou trefit. Kolem díry
můžeme kartičkožroutovi nakreslit nebo z barevného papíru vytvořit
pusu, jazyk a vše další dle fantazie.
Z dalšího materiálu pak vyrobíme kartičky. Může jít o karty s různými
odstíny barev nebo se zvířátky z aplikací EDA PLAY. Děti k sobě mohou
řadit malá i velká zvířátka, hmatové pexeso, pohádkové postavičky,
u starších školních dětí může jít o psací a tiskací písmena, puntíky, číslice
apod.
Děti se díky Kartičkožoutovi učí orientaci na ploše, koordinaci oko-ruka,
jemné motorice a poznávacím dovednostem dle obsahu karet.

Tip navíc:
Kartičkožrout si rád hraje i na schovávanou, a to tak, že na jedné z karet
je fotka místa a na druhé hračka, která je na tomto místě schovaná.
Uhodneš, které hračky a na kterém místě leží? Vhodíš pak správné
dvojice do kartičkožrouta?
Hezkou zábavu!


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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Malování vodou podruhé

V jednom z minulých čísel Zpravodaje jsme doporučovali vodní kreslící
podložku. Nyní bychom vás rádi seznámili s další zábavnou aktivitou pro
děti na stejném principu – s vodními domalovánkami od firmy Djeco.
Malování vodou je podle výrobce vhodné pro děti od osmnácti měsíců,
ale to je opravdu jen orientační údaj. Domalovánky jsou podle našich
zkušeností vhodné i pro mnohem starší děti; některé totiž kvůli motorickým obtížím samy nedokáží udržet fix tak přesně, aby vybarvování běžných omalovánek zvládly bez přetahování, jsou však natolik velké, že jim
na výsledku záleží a umí si užít radost z povedeného obrázku.
Balení obsahuje čtyři pevné desky s obrázky k domalování a kouzelný fix.
Ten stačí naplnit vodou; jakmile dítě tímto kouzelným fixem přetře bílé
plochy, začnou se objevovat obrázky. Po hře stačí obrázky nechat vysušit,
děti je mohou „malovat“ stále dokola a sada je zabaví na delší dobu.
https://www.agatinsvet.cz/kouzelne-omalovanky-co-se-skryva-v-lese/#description
Za tip děkujeme mamince Medy z Prahy.
Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Moje klasické hudební nástroje

Na trhu je mnoho dětských knížek se zvuky, ale ne všechny jsou skutečně
kvalitní. Francouzskou knížku „Moje klasické hudební nástroje“ vydanou
v Čechách nakladatelstvím Svojtka mi však doporučila maminka Vojtíška
Kavalíra, která s manželem a teď už čtyřmi dětmi v rodině muzicíruje
a sama i zpívá ve sboru (kdo byl na pobytu EDY v roce 2019 v Lučkovicích, mohl si doprovod manželů Kavalírových užít při táboráku). A tak
s radostí dávám její ověřený tip dále.
Anotaci překrásné knížky přebírám přímo od vydavatele:
„Milujete hudbu a chcete svou vášeň předat i svým dětem? To je dobře.
Hudba je téměř jako kouzlo: dokáže člověka přenést do nejrůznějších světů a způsobovat v těle veselé i smutné pocity. Ale hudby by nebylo, kdyby
nebylo hudebních nástrojů, muzikantů, kteří na ně hrají, a skladatelů, kteří
pro ně píšou skladby. S těmi všemi se v této zvukové knížce seznámíte. Jsou
tam nástroje strunné, klávesové, bicí i žesťové. Autoři klasické hudby pro ně
napsali krásné melodie, jejichž úryvky si můžete poslechnout na každé dvojstraně… Ilustrace doplňují stručné informace o nástrojích, skladbách nebo
technice hry. Kniha je tak skvělým interaktivním seznámením s bohatým
světem klasické hudby.“

Na stránkách nakladatelství Svojtka si můžete ukázky skladeb, které jsou
typické pro jednotlivé nástroje, přehrát na odkazu „listovat“.
https://www.svojtka.cz/shop/kniha/4778-moje-klasicke-hudebni-nastroje
Že je o knihu opravdu velký zájem, dokládá i to, že je v současné době vyprodána a dotisk se plánuje na začátek roku 2021. Takže k Vánocům ji už
asi neobjednáte, ale ani po nich byste na tento tip neměli zapomenout!
Pokud by se vám přesto nechtělo z nakladatelství Svojtka odejít s prázdnou, zkuste si vybrat z nepřeberných titulů edice „minipedie“.
https://www.svojtka.cz/shop/kategorie/233_pro-nejmensi-0-4-roky
Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Od jednoho „ dvojkocárku“
		
ke dvema „ jednovozíkum“

Dodnes si pamatuji, jak jsem se při výběru kočárku pro holky radovala,
že pro dvojčata není takový výběr. Alespoň v něčem jsem to rozhodování
měla snazší. Pravdou je, že za tu dobu, co jsme vozili holky v kočárku,
jsme kočárků vystřídali několik. Když holky trošku povyrostly, hledali jsme pro nás ideální kočár do terénu. Chodíme rádi ven do přírody,
máme rádi geocaching a samozřejmě jsme chtěli, aby nás holky doprovázely a zároveň měly na výletech pohodlí. Takový ideální kočár, který
splňoval všechny naše požadavky, jsme objevili, až když holkám byly tři
roky. Bylo mi líto, že jsme na něj nepřišli dřív, a zároveň jsem litovala, že
ho budeme mít jen na chvilku. Holky totiž rostly jako z vody a já jsem
si čím dál tím víc uvědomovala, že se pomalu, ale jistě blíží čas, kdy se
budeme muset rozhodnout, jaké „vozítko” pořídíme dál.
Rozhodování to ale nebylo jednoduché. V ČR je totiž téměř nulový výběr
zdravotních kočárků pro dvojčata. Snad jediný dvojkočárek vyrábí Patron, ale ten se mi jednak nelíbil, jednak mi nepřišel úplně praktický.
Samotná konstrukce kočárku je dost těžká, ne úplně skladná, a tím, že je
podstatně širší než běžné dvojkočárky, tak i nepraktická. Úplně jsem si
nedokázala představit, jak takový kočár skládám a dávám sama do auta,
jak v něm tlačím holky někde do kopce – a vlastně jsem si vůbec nedokázala představit, k čemu by mi vlastně byl, když bych s ním neprojela
dveřmi doma, ve školce nebo kdekoliv jinde. O tom, že by se tento kočár
nedal použít do terénu, raději už nemluvím. Před pár lety ještě nabízel
kočárek pro dvojčata Ottobock, ale co jejich sortiment přebralo Medicco,
tak v nabídce již není. Vlastně v ČR je ještě jedna firma, která dokáže na
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objednávku vyrobit kočárek pro dvojčata, a to Benecykl. Ale ani tento
kočárek není úplně praktický. Je sice super do terénu, můžete ho připojit
třeba i za kolo, ale na převážení ideální není. Kočárek je totiž konstruován jako tandem a nejmenší velikost má na délku cca 2 metry. Pokud
bydlíte někde na vesnici, kde za barákem máte les, kam lze chodit na
procházky, a máte ideálně velký dům, dá se o tomto kočárku uvažovat.
Ale pro nás to řešení nebylo. Sice bydlíme na vesnici, ale pokud chceme
na procházku nebo do přírody, musíme popojet. A vzhledem k tomu, že
tato konstrukce se nedá složit, není ani tento kočárek pro nás řešením.
Zbývalo se tedy rozhodnout, zda pořídíme zdravotní kočárek pro každou
zvlášť nebo se rozhodneme pro vozík. Výběr „jednokočárků” je už mnohem větší, ale nějak to nebylo to, co bych si pro holky představovala.
Rozmýšlela jsem nad tím opravdu dlouho. Ale tak nějak jsem si říkala, že
kočárek je pro mimina a že holky jsou už velké slečny, proto si zaslouží
vozítko přiměřené věku. Ze všeho nejdříve jsem se poradila s fyzioterapeuty, zda je vozík pro holky vůbec vhodný, zda to v něm nějak „usedí”.
Když mi dali zelenou, byla to jasná volba – pro holky chceme vozík.
Protože jeden z požadavků byl, aby měl polohovatelná záda, nakonec
jsme vybrali „Kudu” od firmy R82. V ČR je to jediný vozík, který toto
umožňuje. Samozřejmě jsme vyzkoušeli i jiné vozíky, ale žádný z nich
tento požadavek nesplnil. Už při zkoušce jsem byla přesvědčená, že to
bylo správné rozhodnutí. Jak se do něj holky posadily, tak jakoby úplně
rozkvetly, prokoukly.
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Možná vás teď napadá, co mě vedlo k tomuto rozhodnutí, když kočárek
se může zdát jako jednodušší volba. Těch důvodů je několik. Asi ten nejhlavnější je ten, který jsem již zmiňovala. Holky jsou už velké slečny
a do kočárku už nepatří. Osobně si myslím, že se minimálně změní pohled ostatních na ně. Přece jenom je jiné se dívat na skoro pětileté dítě
v kočárku nebo ve vozíku. Zároveň ve vozíku nejsou tak pasivní. V kočárku jen leží a můžou maximálně tak pozorovat okolí. Ve vozíku se přeci
jen musí trošku víc snažit, můžou více zapojovat ručičky a můžou se
třeba časem naučit i samy vozík ovládat a někam popojet, což jim kočárek rozhodně neumožní. A v neposlední řadě mají z vozíku daleko lepší
výhled a rozhled. Nejsou v něm tak zapadlé, jsou daleko více otevřené
vnímání okolí.
Holky byly od samého začátku ve vozících spokojené. Já sama jsem si na
to musela trošku zvyknout. Nebudu lhát, že na ovládání je jednodušší
jeden dvojkočárek než dva vozíky. Při prvních cestách do školky jsem
musela bavit asi půlku sídliště, jak jsem se to snažila uřídit, ale nakonec
jsem si v tom systém našla. Pravdou je, že na nějaký výlet v jednom to
není. Řídit dva vozíky nejde na dlouhé vzdálenosti. Ale na výlety sama
nejezdím, tak v tom takový problém nevidím.
Hodně lidí se nás ze začátku ptalo, zda se vozíky dají nějak spojit do jednoho. Spojit nejdou a výrobce to ani na zakázku nespojí. Je sice pravda,
že ještě než jsme vozíky měli doma, uvažovala jsem, že oslovím kováře,
aby vyrobil něco, čím by šly vozíky snadno spojit. Ale postupem času
jsem přišla na to, že to spojit ani nechci. Nic by mi to nevyřešilo. Rázem
by se to stalo daleko hůře ovladatelným, špatně by se najíždělo na chodníky a taky bych s tím nikde neprojela.
Závěrem bych chtěla říci, že našeho rozhodnutí nelituji a jsem opravdu přesvědčená o tom, že to bylo správné rozhodnutí a správná volba.
Jediné, čeho lituji, je to, že jsme je nepořídili už dřív. Pokud jste někdo
v situaci, kdy se rozhodujete, jaké vozítko dítěti pořídit, neváhejte a zvolte vozík. Nebudete litovat a spokojení budete jak vy, tak vaše dítě.
Leona Pejřilová, maminka Karolínky a Rozárky

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 39/2020

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci

32

Senzopatická hra

Určitě jste o ní od vaší poradkyně slyšeli. Tento složitý název v sobě
ve skutečnosti skrývá jednoduchou a snadno praktikovatelnou hru.
Předměty a materiál na ni najdete doma, a navíc pomáhá rozvíjet jakkoliv
staré děti. O co jde a jak na to?
Jde především o prožitek z doteku. Hlavní roli hraje hmat. Cokoliv, čeho
se dotkneme (rukou, nohou nebo jakoukoliv jinou částí těla), v nás
vyvolává nějaký pocit. Při delším kontaktu s materiálem si můžeme
uvědomit, zda je studený, teplý, pevný, měkký, tekutý, kulatý, hranatý,
beztvarý. Zároveň nám dává možnost si prožít, že někde naše tělo končí
a někde se dotýká něčeho nového. Tento pocit je velmi důležitý hlavně
u dětí, které mají omezené možnosti pohybu nebo třeba sníženou citlivost
vnímání.
Ačkoliv hraje hlavní roli hmat, zkoumání probíhá všemi smysly – zrakem,
sluchem, čichem, chutí a také se zapojuje vnímání rovnováhy a držení
těla. Pro senzopatickou hru můžeme využívat široké spektrum předmětů.
Při výběru je vždy důležité přihlédnout ke stavu dítěte a k tomu, co má
a nemá rádo. Vhodnější je začít s předměty, které má dítě rádo,
a postupně přejít na takové, které mohou pro ně být náročnější (umažou
si při nich ruce, jsou příliš pestré...).
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Co lze vše použít? Určitě budete potřebovat misku, lavórek, papírovou
bedýnku (krabici) nebo plech na pečení s vyšším okrajem. Tyto nádoby
slouží k tomu, aby se materiál, se kterým si bude vaše dítě hrát, neutíkal,
kam nemá, a nebylo doma víc nepořádku než zábavy. Do kterékoliv
z těchto nádob nasypete herní materiál a zkoumání může začít. Někdy je
dětem potřeba dopomoci, dát jim ruce nebo nohy do herního materiálu
a ukázat, co s ním.
Tipy na herní materiál:
Luštěniny (fazole, cizrna, hrách), těstoviny (v syrovém – sušeném stavu).
Obalový materiál – bublinková fólie, polystyrenové kousky (granule).
Přírodniny – listy, tráva, kaštany, kamínky (ne ostré – oblázky), šišky, kůra
stromů, piliny, mušličky.
Balónky všech velikostí a materiálů – plastové, pěnové, kuličkové, pevné
tvrdé balónky, ozvučené balónky (návod najdete v minulém čísle Zpravodaje).
Písek – přírodní nebo koupený kinetický (příp. magnetický) písek (není
sypký, vhodnější na doma).
Modelína – lze ji vyrobit i doma (recept a návod najdete na stránkách
EDA PLAY https://www.eda.cz/cz/pro-rodice/eduv-svet/senzopaticka-hra)
Odstřižky látek z různých materiálů.
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Prstové barvy (pro větší omezení špinavé plochy můžete zkusit nechat
dítě malovat ve vaně – snadno umyjete vanu a rovnou i dítě).
Materiál lze zkoumat rukama, ponořit do něj dětem nohy. Případně po
materiálu chodit a zjišťovat, jak vnímá materiál chodidlo.
Další variantou je použít větší krabici nebo třeba dětský nafukovací bazének; do něj dát například balónky, kaštany, polystyrenové kousky z výplně balíků. Dítě lze posadit nebo položit dovnitř. Při této hře dochází ke
smyslovému prožitku celého těla a k uvědomění si jeho hranic.
Jana Jelínková, poradkyně rané péče
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Textilní knízky a hracky na míru

Ručně vyráběné textilní knížky firmy MarEmm https://www.maremm.cz/
nejsou levné, ale kdo někdy šil podobnou hračku, jistě nebude cenou
překvapen – hlavně vzhledem k naprosto perfektnímu zpracování a kvalitě materiálu.
https://www.bvv.cz/prodite/aktuality/uceni-ktere-si-dite-zamiluje-seznamte-se-s-latkovy/
https://www.prazskypatriot.cz/uz-ma-vas-mrnous-psstundefined-knihu/
Další podobné knížky najdete ve „Filcovém království“ paní Evy Nevrlé
(https://www.facebook.com/Filcovekralovstvi/).
Vedle interaktivních knížek dokáže tato výtvarnice z filcu ušít téměř cokoli, co vás napadne – kromě fotek na facebooku si její výrobky můžete
prohlédnout i na videích:
https://www.youtube.com/channel/UCHKZLpnRzW_4bT2SP2HD73Q/
videos
Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Adventní kalendár od EDY

Zábava pro děti až do Tří králů
Předvánoční čas, vánoční svátky, Silvestr i Tři krále si můžete zpestřit
úkoly z našeho Adventního kalendáře. Na webu www.eda.cz/vanoce-s-edou najdete na každý den adventního času zábavné úkoly pro děti. Dokonce i hry na Štědrý den, první a druhý svátek vánoční, Silvestr a Nový
rok. Myslíme na děti různých věkových kategorií, pro zvídavé sourozence
jsou připraveny rébusy ke svátku Tří králů.
Každý den adventního kalendáře obsahuje několik úkolů, pracovní
listy jsou ke stažení zdarma. Budete potřebovat tiskárnu, ne vždy nutně
barevnou, některé úkoly jsou rovnou černobílé, určené k vymalování
pastelkami nebo fixem. Při tisku na černobílé tiskárně můžete původně
barevné obrázky zvýraznit fixem.
Adventní kalendář obsahuje omalovánky, vystřihovánky i nápady na
aktivity. Spolu s dětmi se můžete vyřádit s kostkou aktivit, zvolit účes na
vánoční besídku nebo si přečíst obrázkové příběhy. Dokonce zde najdete
téma vánočního úklidu. Kdo pomůže babičce najít bačkory?
Úkoly připravujeme jako poradkyně rané péče s ohledem na děti se
zrakovým a kombinovaným postižením, ale také tak, aby byly dostatečně
zábavné i pro sourozence.

Do plnění úkolů mohou děti zapojit také lupu do ruky či televizní
lupu. Například 7. 12. jsou v kalendáři úkoly s vyhledáváním rozdílů.
Školáci se zrakovým postižením mohou pomocí lupy rozdíly vyhledávat
tak, že si obrázek zčásti zakryjí a odkrytou část srovnávají v pomyslných
sloupcích.
V políčku Silvestr najdete kartičky, které lze využít nejrůznějšími způsoby. Můžete je rozstřihnout na polovinu a párovat poloviny k sobě. Nebo
kartičky schovat v pokojíku a hledat je jako detektivové. Kartičky můžete
využít také ke hře na začátku či v průběhu okluzní terapie dítěte. Vybrat
můžete kartičky větší (šestice) nebo menší (po 12 kusech).
Kostku aktivit, kterou najdete 5. 12. i 23. 12. u tématu Vánoční koledy,
můžete využít libovolným způsobem. Dokážete předvést, jak se hraje na
trumpetu? A jak to vypadá, když udělá skok žába a když poskočí kuřátko?
Pokud nám chcete poslat fotky, jak s dětmi plníte úkoly nebo výsledky
tvoření, budeme se těšit na váš mail na: info@edaplay.cz
Veselé Vánoce plné zábavy a rodinné pohody vám přeje EDA!
Tým EDA PLAY Lucie Magerová, Markéta Skalická a Ivana Bajgarová
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Cyrilovo varení

Tento tip tiramisu doporučuji hlavně na Vánoce, jako rychlé vánoční
cukroví.
Tiramisu kuličky
Budete potřebovat:
10 lžic horké vody
2 lžičky rozpustné kávy
2 pomazánková másla
300 g piškotů
4 lžíce moučkového cukru
1 vanilkový cukr
kakao
Postup:
Do misky si dáme pomazánkové máslo, které smícháme s cukrem. Přidáme vychladlou kávu. Pak si rozmixujeme piškoty a také je přidáme do
misky. Misku dáme na chvíli do lednice. Následně vytvarujeme kuličky,
které pak obalujeme v kakau.

Já jsem si dokonce udělal i část kuliček bezlepkových z bezlepkových piškotů pro tetu Kláru.
Ať vám chutná.
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Kalendárium

Rok oslav k 30. výročí založení rané péče v Čechách
– můžeme oslavovat pouze virtuálně.

Co se chystá

Museli jsme zrušit:

Doufáme, že budeme moci uskutečnit:

30. 9. 2020	
Setkání rodičů, uvedení nové aplikace EDA PLAY TOM,
seminář
9.30 – 12.30 hod

jaro	
Rehabilitační pomůcky pro děti s postižením, odborný seminář

7. 10. 2020

 ečery u Kapucínů, Benefiční koncert pro EDU,
V
vystoupí folklorní soubor Šáteček
19.00hod

10. 11. 2020	
Rehabilitační pomůcky pro děti s postižením,
odborný seminář
9.00 – 16.00 hod

30. 5. – 5. 6. 2021	
Předrezervace termínu pobytového kurzu

Sledujte naše webové stránky www.eda.cz/cz/pro-rodice/aktuality/, kde
nabízíme nápady na činnost s dětmi.
Další místo, kde najdete tipy na zábavu i učení (pracovní listy EDA PLAY)
je www.edaplay.cz/aktivity.
Na naše facebookové stránky www.facebook.com/ranapeceeda
umisťujeme řadu zajímavých příspěvků.

19. 11. 2020 Benefiční koncert v Jazz Docku
3. 12. 2020	
Mikulášské setkání rodičů
14.00 – 16.30 hod
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