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Dokreslujeme a bavíme se
Pracovní listy oblíbené dětmi i rodiči

Rozvíjejte dovednosti dětí pomocí úkolů, které připravují poradkyně rané péče z EDY. 
Zvířátka, která znáte z aplikací pro tablety, najdete i v pracovních listech.

Dokážete dokreslit myšky?
Kolik myší je na obrázku? Dokážete je všechny dokreslit? 
Vymalujte je pastelkou, kterou máte nejraději, nebo podle 
barvy uší a čumáčku. 

Kdo nosí dva culíky?
Dokreslete obličej kočky a holčičky. Prohlédněte si fotografie 
vaší rodiny. Kdo nosí účes jako holčička na obrázku? Kdo má 
doma kočku a jak se kočka jmenuje? Úkoly s dokreslováním 
obrázků si stáhněte zcela zdarma z webové stránky 
www.edaplay.cz/dokreslujeme

Jedeme!
Mezi pracovními listy najdete spoustu zvířátek, 
nezapomínáme však ani na ty, kdo mají rádi silné motory. 
Pracovní listy s dopravními prostředky jako je auto, 
traktor, loďka nebo parník, jsou k dispozici nejen mezi 
úkoly s dokreslováním, ale také v omalovánkách, které 
najdete na www.edaplay.cz/omalovanky

Zvířátka v lese a na dvorku
Spolu s dětmi můžete objevovat dobrodružství se zvířátky 
v aplikaci EDA PLAY TOM, která je dostupná zdarma, a to 
pro iPady i pro tablety s Android platformou. Hru na tabletu 
můžete doplnit o pracovní listy, které jsou také zdarma ke 
stažení na webu www.edaplay.cz/les-a-dvorek

Hra EDA PLAY TOM je plná zvířátek, která žijí na dvorku nebo 
v lese, stejně tak v úkolech v pracovních listech se zabavíte 
s veverkami, ptáčkem, koníkem, prasátkem, kuřátkem nebo 
ovečkou a ježkem. Pusťte se do objevování veselých zvířátek 
a úkolů s nimi! 
www.edaplay.cz/eda-play-tom

Projděte si dětský pokoj se Simulátorem zrakových vad

Víte, že všechny aplikace EDA PLAY obsahují Simulátor zrakových 
vad? V aplikaci navštivte Hlavní menu, zvolte položku Info a dále 
Simulátor zrakových vad. Pomocí kamery v tabletu snímejte 
prostředí dětského pokojíku nebo své domácnosti. Můžete si projít 
i cestu do školky. Zjistíte, jak své okolí vnímá dítě se zrakovou vadou.
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Vážení a milí čtenáři,

právě jste otevřeli další číslo ča-
sopisu (K)OUKEJ, v kterém vás zve-
me na návštěvu dětských kolektivů. 
Máme za sebou náročný rok, během 
kterého jsme pobývali více v  izolaci 
než pospolu. Všichni doufáme, že se 
tato doba co nejdříve stane jen vzpo-
mínkou a budeme se již bez obav moci 
setkávat, vzájemně se inspirovat, sdílet 
a tvořit nové společné zážitky. 

Před vstupem do jakéhokoli spo-
lečenství často přemýšlíme, jaké to asi 
bude. Tím více, pokud jde o naše děti – 
přemýšlíme, zda jsme vybrali vhodný 
kolektiv, provázejí nás nejrůznější oba-
vy a strachy, můžeme nakonec dojít až 
k otázce, zda je vůbec vhodné dítě mezi 
ostatní děti a dospělé posílat.

Hned v  úvodní části časopisu se 
pokusíme některé vaše obavy zmírnit, 
zodpovědět vaše otázky, pomůžeme 
vám se zorientovat v legislativě, která 
se dotýká zařazování dětí do kolekti-
vu. Pokud si netroufáte nebo nemá-
te možnost poslat své děti do školky, 
můžete se poohlédnout po jiných for-
mách podpory, jako jsou odlehčovací 
služby a  osobní asistence, do jejichž 
fungování také nahlédneme. 

Jednu z kapitol věnujeme předsta-
vení několika mateřských škol, které 
nabízejí více než jen obyčejný model 
vzdělávání. V  těchto školkách dokáží 
dětem vyjít vstříc i tehdy, když jsou je-
jich potřeby jiné a často opravdu velmi 
individuální.

Nezapomněli jsme ani na prázd-
ninová období a  volnočasové aktivi-
ty. Ve  třetí kapitole se proto dočtete 
o  spolcích, které připravují nejen bě-
hem prázdnin zajímavé a pestré zážit-
ky i dětem s postižením. 

Naše poradkyně vybraly několik 
zajímavých knih pro vaše děti i  pro 
vás dospělé a podělí se s vámi o jejich 
stručný obsah.

Nechybí ani stálá rubrika pro sou-
rozence, v které představujeme staršího 
bratra a sestru z klientské rodiny, vyrá-
bíme sopku a opět přinášíme pracovní 
list inspirovaný aplikacemi EDA PLAY.

Příjemné a inspirativní čtení 
vám přeje Martina Králová, 
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Jít do školky – 
kdy, kam a proč? 

V publikaci „Rodiče a malé zrako-
vě postižené děti“, která patřila 
v  devadesátých letech mezi ně-
kolik stěžejních textů přelože-
ných do češtiny pro nově se 
rozvíjející ranou péči v  ČR, je 
i  krátká kapitolka Clare Taylor 
Friedmanové nazvaná „Příprava 
na školku“. Vzpomínám si, jak 
jsem ji poprvé nalistovala s poci-
tem, že se dozvím, co by dítě 
s  postižením zraku mělo umět, 
než nastoupí do předškolního za-
řízení. A  jak mne překvapilo, že 
zrovna o  tom se v  celé kapitole 
vlastně vůbec nic nedozvím… 

Nástup dítěte do předškolního zaří-
zení je totiž něco mnohem komplexněj-
šího než jen to, zda dítě splňuje nějaké 
školkou požadované dovednosti. Je to 
událost, která celou rodinu zasahuje jak 
zcela prakticky, tak emocionálně. A ko-
nečná volba je vždy na nás rodičích – po 
zvážení mnoha okolností. Právě proce-
su vyhodnocení všech aspektů této naší 
volby se dotýkají otázky kladené rodi-
čům ve zmíněné kapitole a inspirující 
i poradkyně rané péče při podpoře va-
šeho rozhodování.

Jaká jsou vaše hlavní očekávání od 
toho, že dítě nastoupí právě v tomto vě-
ku a  právě do téhle školky? Důvěřuje-
te pracovníkům zařízení natolik, že jim 
své dítě bez obav svěříte? Víte, co budete 
vy sama/sám dělat s časem, který získá-
te pobytem dítěte mimo rodinu? Máte 
představu, jak by mělo vypadat předá-
vání informací o dítěti mezi vámi a per-
sonálem školky? Máte dost informací 
k tomu, abyste se dokázali rozhodnout, 
zda vaše dítě nastoupí do speciálního 
nebo běžného zařízení? Pomohlo by 
vám, kdybyste mohli při rozhodování 
navštívit více školek, třeba i se svou po-
radkyní rané péče? 

Poradkyně jsou připraveny vám po-
moci, abyste zvážili dobré načasování 
této důležité události v životě svého dí-
těte. Jedna z  mých zkušených kolegyň 
se vždycky tak trochu pousmála, když 
rodiče jako důvod k  hodně brzkému 
nástupu dítěte do předškolního zařízení 
uváděli: „Aby si zvyklo na děti.“ Začala 

rodičům klást mnoho otázek, pomocí 
kterých se společně s  nimi snažila do-
brat skutečného důvodu požadovaného 
nástupu. Je to opravdu dítě, které po-
třebuje ve dvou letech trávit dopoled-
ne bez svých dospělých, v  houfu dětí, 
které si nevybralo a  které možná také 
tak přesně nevědí, proč tu mají být sa-
motné? Orientuje se dítě v členech širší 
rodiny a  cítí se příjemně už ne jenom 
s mámou a tátou, ale také třeba přes noc 
u babičky nebo tety? Nebylo by odváž-
nější vyslovit nahlas, že potřeba nebýt 
stále s dítětem doma je v tuto chvíli spíš 
oprávněnou potřebou maminky, které 
už docházejí síly a fantazie, a situace by 
třeba šla vyřešit docházením do mateř-
ského centra, nějakého kroužku nebo 
klubu pro rodiče dětí s postižením ne-
bo zajištěním individuální péče pro dítě 
na kratší dobu? Není to tak, že rodičům 
myšlenku o vhodnosti brzkého nástupu 
do dětského kolektivu „poradil“ napří-
klad některý z lékařů, kam s dítětem do-
cházejí, který ale k podobnému doporu-
čení nemá žádnou odbornost? 

Defi nitivní rozhodnutí bude vaší 
volbou; k  té se vám ale snažíme dodat 
různé pohledy a  zkušenosti a  hlavně 
vás povzbudit, abyste důvěřovali i svým 
vlastním instinktům a pocitům. 

Inspiraci k  zodpovědnému rozho-
dování o předškolním vzdělávání svého 
dítěte můžete načerpat i v poznámkách 
ze semináře, který jsme už poměrně 
dávno (v roce 1995) na toto téma v rané 
péči uspořádali. Rodiče tehdy uvažovali 

nad čtyřmi otázkami a shromáždili řa-
du různých odpovědí, z  nichž některé 
vám třeba poslouží k  zamyšlení, s  ně-
kterými budete souhlasit a s dalšími po-
lemizovat... 

Jaký by měl být váš podíl na vstu-
pu vašeho dítěte do mateřské školy 
nebo stacionáře, vaše příprava jako 
rodičů?
 ■ „Upozornit“ vybranou mateřskou 

školu v předstihu.
 ■ Navštívit víc mateřských škol.
 ■ Četba odborné literatury.
 ■ Kontakt se zkušenějšími rodiči 

a učitelkami.
 ■ Předem dobře poznat učitelku, vidět 

ji v práci s dětmi.
 ■ Konzultace na městském úřadě (po-

moc s vytipováním vhodných školek).
 ■ Dobře poznat možnosti individuál-

ní péče, vybavenost, serióznost zři-
zovatele vybraného zařízení.

 ■ Předat učitelce vlastní zkušenosti 
s dítětem, důležité informace a kon-
takty, být otevřený.

 ■ Raději postupovat přes osobní kon-
takty.

 ■ Zbavit učitelku strachu, dát najevo 
pochopení, že má obavy, neodsou-
dit ji za to.

Jak by se podle vás měla mateřská 
škola (učitelé, děti, jejich rodiče) při-
pravit právě na vaše dítě? 
 ■ Brát ho jako ostatní, dělat s ním to 

samé.

( ( Téma / Než usedneme do lavic
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Mateřská škola 
Brejličky Kladno 

Kladenskou školku zaměřenou 
na péči o  děti s  vadami zraku 
představuje ředitelka školy paní 
Zdeňka Čambálová.

Už z  názvu je vidět, že se nejedná 
o běžnou mateřskou školu. Při vstupu 
si všimnete, že všechny děti mají brý-
le a většina  z nich zalepené jedno oko. 
Jsme totiž v kladenské oční školce. Po-
dobných speciálních zařízení je u  nás 
v republice jen několik. O děti se u nás 
stará (pod dohledem očního lékaře) or-
toptistka, která provádí s  dětmi ortop-
ticko-pleoptická cvičení, a speciální pe-
dagožky včetně asistentek pedagoga. 

V současné době má školka kapacitu 
třicet dětí, o které pečuje šest pedagogů, 
tři asistentky, ortoptistka a  oční lékař. 
Do MŠ dojíždí pravidelně speciální pe-
dagog tyfl oped ze speciálně pedagogic-
kého centra. 

Vzděláváme převážně děti s  tupo-
zrakostí -  šilháním. Děti jsou přijímány 
podle závažnosti oční vady ve spolupráci 
se strabologem v naší školce. Doporučení 
očního lékaře a doporučení školského po-
radenského zařízení – SPC pro děti s po-
stižením zraku - jsou podmínkami přijetí.   

Zaměření naší školky bylo od počát-
ku především pro děti se šilhavostí. Ro-
dič, který zjistí, že jeho dítě má tupozra-
ké oko, má v zásadě tři možnosti léčby:
 ■ Odeslat dítě do léčebny na 2–3 mě-

síční pobyt s  intenzivním ortoptic-
kým cvičením.

( ( Téma / Školka trochu jinak
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Školka 
V Zahradě

S příbramskou školkou V Zahra-
dě spolupracuji jako poradkyně 
rané péče i jako speciální peda-
gožka SPC EDA již několikátým 
rokem. V Příbrami je školka zná-
má nejen pod svým oficiální ná-
zvem, ale také jako „oční školka“. 
Několik let do ní pravidelně ně-
kolikrát týdně brzy ráno přichá-
zela ortoptistka Dagmar Suchá, 
která se věnovala dětem se zra-
kovými vadami. Nejčastěji tuto 
školku navštěvovaly děti, které 
nosily okluzor a ráno se věnova-
ly pleoptickým cvičením, nácvi-
ku jednoduchého binokulárního 
vidění a dalším činnostem. 
Informace o  vzniku školky, její 
specifické činnosti a současném 
fungování připravila pro čtenáře 
paní ředitelka Eva Čechová s or-
toptistkou a nyní školní asistent-
kou Dagmar Suchou.

O školce
„Mateřská škola V Zahradě, původ-

ně 1. MŠ Příbram, vznikla v roce 1945 
a  její provoz byl zahájen 26. 5. několik 
dní po skončení 2. světové války. Má 
tedy v  našem městě nejdelší historii. 
Školka zažila mnoho smutného i vese-
lého a já jsem na ni právem hrdá. Kdysi 
jsem školku sama navštěvovala jako dítě 

a paní učitelku i ředitelku v jedné osobě 
mi dělala moje maminka. 

Ve školce působím od roku 2012. 
Péče o  děti se zrakovými vadami, kte-
rou vám podrobněji představí kolegyně 
Dagmar Suchá, zde již dlouhou dobu 
velmi dobře fungovala. Nasedla jsem 
do rozjetého vlaku a navázala na přede-
šlé zkušenosti svých kolegyň. Od roku 
1989, kdy se program spustil, každá pa-
ní ředitelka posunula péči o děti s oční-
mi vadami o kousek dál. V roce 2017 byl 
projekt ze strany příbramské nemocnice 
ukončen a  pravidelná spolupráce s  or-
toptistkou skončila, zapůjčené přístro-
je byly vráceny. Celá situace v  nás vy-
volala velký smutek. Chtěla jsem využít 
cenných zkušeností oční sestřičky paní 
Dagmar Suché, a proto jsem jí nabídla 
pokračovat ve spolupráci na pozici asi-
stentky ve třídě. Slovo dalo slovo, paní 

Dagmar je teď školní asistentkou a my 
můžeme určitou formou péči o děti se 
zrakovou vadou zajišťovat dodnes. 

Paní Dagmar díky svým zkušenos-
tem velmi rychle odhadne, kde má dítě 
problém, a může pomoci předejít další-
mu zhoršení zraku. Pravidelně prohlí-
ží dětem brýle, pomáhá jim je udržovat 
čisté a u všech dětí dbá na správnou zra-
kovou hygienu. Využíváme dříve zakou-
pené pomůcky i  naučené metody. Vě-
nujeme se také oční józe, která se může 
aplikovat téměř všude a  kdykoliv a  je 
běžnou součástí programu naší školky. 
Jsem ráda, že můžeme být nadále pod-
porou pro rodiče i  jejich děti v  oblasti 
péče o zrak. Jsem velmi vděčná i za spo-
lupráci s SPC EDA, za pravidelné návště-
vy speciální pedagožky Martiny Králové, 
s  kterou společně hodnotíme dosažené 
cíle a  vymýšlíme vhodné metody, jak 
pracovat s dětmi se zrakovými vadami.

Eva Čechová, ředitelka MŠ V Zahradě

Program pro děti s vadami zraku
MŠ V  Zahradě oslovil v  roce 1989 

soukromý dětský oft almolog, u  kterého 
jsem pracovala v  oční ambulanci jako 
ortoptická sestra. Pod záštitou našeho 
města a ve spolupráci s oční ambulancí 
příbramské nemocnice se školka vybavi-
la několika přístroji a pomůckami, které 
byly potřebné pro práci ortoptistky. Po 
dokončení studia ortoptiky jsem nastou-
pila na částečný úvazek do školky a  na 
druhou část úvazku jsem byla zaměstna-
ná v oční ambulanci v nemocnici. 

Původně byly děti přijímány do oč-
ní školky na doporučení očního lékaře. 
V  začátcích jsem je pravidelně vodila 
1x  týdně na oční kontroly do nemoc-

( ( Téma / Školka trochu jinak
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Nejen pro 
sourozence

V  pravidelné rubrice představí-
me opět příběh jedné rodiny se 
sourozenci dítěte s  postižením. 
Jana Jelínková připravila návod 
na zajímavé vyrábění, tentokrát 
se s dětmi můžete pustit do vý-
roby sopky. A nechybí ani obráz-
ky a úkoly z našich aplikací EDA 
PLAY. 

O sourozencích

Jonášek, náš milovaný chlapeček, 
je naše třetí dítě. Do života naší rodiny 
přišel nečekaně, ale vlastně v tu pravou 
chvíli. Už od samého počátku jsem cíti-
la, že je u nás správně. Starší sourozen-
ci se na brášku moc těšili. Emminka, už 
tehdy svéráz, si byla jistá, že maminka 
má v bříšku sestřičku. Její přání překazil 
až první velký ultrazvuk. Vzpomínám 
si, jak dcera práskla dveřmi a  naštva-
ně vyběhla z pokoje. Brácha Maty, kte-
rý měsíc před Jonáškovým narozením 
oslavil šesté narozeniny, si představoval 
parťáka na hraní fotbalu. 

V  Jonáškových čtyřech měsících 
přišlo něco, na co se nedá připravit. 
Tragická událost a vážný Jonáškův úraz 
pro nás a naše děti představovaly nepo-
psatelné trauma. Razantní otřes našich 
jistot nám od toho okamžiku změnil 
pohled na život. Jonášek přetrvával ně-
kolik dní na hranici života a smrti, život 
tady si však vybojoval. Dnes je mu něco 
přes dva roky, pravidelně cvičíme Voj-
tovku a rozvážně volíme další doplňko-
vé terapie. Věříme a neztrácíme naději 
v další krůčky vpřed.

Děti byly svědky nešťastné události. 
Semkly se, plakaly a společně se modlily 
za život svého malého brášky. Co se dělo 
s námi rodiči, to je těžko popsat. Obje-
vujete tak hluboké emoce, o kterých ani 
nevíte, že je máte. Jdete na dřeň, a právě 
tam dole možná máte příležitost setkat 
se se sebou samým. 

Děti pro mne představovaly záchra-
nu, staly se malými krizovými interven-

ty. Vycítily, kdy je nám nejhůř, a  objí-
maly nás, mazlily se, hladily. Tolik jsme 
jejich blízkost potřebovali. V  tu dobu 
tady byly ony těmi pečujícími a empa-
tickými bytostmi, které nás dokázaly 
zklidnit a  utěšit. Tento radar mají stá-
le a  například u  mne jako první zbys-
tří, když jsem v nepohodě. Jejich hádky 
ustanou a přešaltují na pozici „rodiče“, 
který ochraňuje svoje dítě. 

Uklidňovala mne jejich přítomnost. 
Hráli jsme si, ale už jinak než před tou 
osudnou nedělí. Zpřítomnit se v  oka-
mžiku dětské hry je krásné a osvobozu-
jící. Síla okamžiku, kdy děti buď pozo-
rujete nebo jste s nimi ve hře, měla tu 
moc odvrátit moje myšlení od traumatu 
a schovat se v dětském světě, kde se na-
chází čistá radost a  kde přeci všechno 
dobře končí. Jsem si jistá, že i samy děti 
vycítí, kdy jsou rodiče opravdu s  nimi 
a ne jen vedle nich.

Své děti vnímám jako nádherné 
osobnosti. Každý z nich je jiný. Snažím 
se je neporovnávat a nehodnotit jedno 
dítě před druhým. Zajímají mne jejich 
bytosti a  snažím se jim naslouchat. Po 
Vánocích se vyskytla možnost koupit 
starší pianino v dobrém stavu. Tak jsme 
si s manželem říkali, že by mohla Emma 
začít hrát, vždy měla blízko k  hudbě. 
K našemu úžasu usedl k pianinu Maty, 
který poctivě přehrává, je vnitřně mo-
tivovaný a má již svoji učitelku klavíru. 
Emminka si občas zahraje „Ovčáky“, 
utíká spíše k výtvarným činnostem. Jo-
ník hru na klavír vyžaduje každý den, 
zaujatě klepe do kláves a pokud má tles-
kající publikum, tak je na vrcholu blaha. 
Děti nás stále překvapují, jsou jak truh-
lice s poklady.

Naslouchání dětem mi pomohlo 
i v rozhodnutí změnit Emmičce třídu, 
a tedy i  třídní učitelku, jejíž výchovné 
postupy nenavazovaly na naše půso-
bení v rodině. Emma v tu dobu proží-
vala strach z neúspěchu a školu pojila 
spíše s  negativními emocemi. Udělat 
krok k podání žádosti o přeřazení dce-
ry a  vůbec sdělit svůj názor, a  tím se 
odlišit od většiny, mě stálo velikou 
odvahu. S  odstupem času mohu říci, 
že tento krok se vyplatil a  změna tří-
dy dceři prospěla v několika směrech. 
Sama Emmča mi poděkovala, že jsem 
jí to zařídila. Vnitřně mne těší, že jsem 
dokázala přepnout z  absolutní péče 
o Jonáška na hlubší zájem o jeho sou-
rozence. U sebe také vnímám jako po-
krok vůbec vystoupit s   názorem od-
lišným od většinového. To bych dříve 
nesvedla, resp. ani by mne to nenapad-
lo. Prostě bych si řekla: „Smůla, Emmi, 
musíme to v  této třídě přečkat.“ A asi 
bychom se společně čtyři roky trápily.

Jonášek je pro Matyho i Emmu su-
perbráška. Nevnímají jeho handicapy, 
je to jejich miláček, kterého zbožňují. 
Berou ho takového, jaký je. Ví, že musí 
cvičit, a radují se z každého Jóňovo krů-
čku vpřed, z  krásně uvolněné ručičky 
či úsměvu. Maty ani Emma na Jonáš-
ka nežárlí. Vědí, že Jonášek potřebuje 
maminku i tátu teď nejvíc. Milujeme je 
všechny, jen Joníka asi jinak. Ubezpeču-
ji je o tom, že je všechny milujeme bez-
podmínečně. Opravdová láska mezi ná-
mi rodiči a dětmi se po Joníkově nehodě 
ještě prohloubila. Děti vědí, že i  když 
hodně zlobí a  rodiče je za něco kárají, 
tak že i  v  tuto chvíli jsou milovanými 
dětmi. Doma to není pořád úžasné, čas-
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Dobrodružství 
venku i doma

Zábavné hry 
se zvířátky

Když je hezké počasí, můžete si 
hrát venku, pozorovat přírodu, sledo-
vat, co se děje v trávě nebo v korunách 
stromů. Když je nevlídné počasí, větši-
nou si hrajete doma. Spolu s  rodiči si 
vzpomeňte na poslední dva výlety do 
přírody. Kam jste jeli a co jste tam vi-
děli? Nebo jste jeli dokonce do zoolo-
gické zahrady? S rodiči si prohlédněte 
pracovní listy se zvířátky na www.eda-
play.cz/les-a-dvorek a zkuste najít zví-
řátka, která jste poslední dobou viděli, 
ať už v přírodě, v parku, v zoo nebo ve 
své oblíbené knížce.

Hop a skok 
v pokojíku

Se zvířátky se můžete 
zabavit i v dětském 
pokojíku

Připravte si seznam zvířátek, se kte-
rými jste se poslední dobou potkali. 
Můžete je namalovat nebo s  rodiči se-
znam napsat. Pak seznam rozstříhejte 
na proužky tak, aby na každém proužku 
papíru bylo jedno zvíře. Dejte proužky 
na hromádku. U  každého zvířete po-
pište, jak se pohybuje. Veverka skáče ze 
stromu na strom, myška se rychle utíká 
schovat, pes skáče za míčem nebo bě-
há v parku, ježek dupe, ptáček i motýl 
létají, žába skáče, kuřátko udělá menší 
krok než kůň. Na další proužky papíru 

napište čísla od 1 do 10. Vytvořte dru-
hou hromádku s těmito čísly. 

Určete, kde v  pokojíku bude start 
a kde bude cíl. Postavte se na start, vy-
losujte si z hromádky jeden proužek se 
zvířátkem a  druhý proužek s  číslem. 
Pak udělejte tolik kroků nebo skoků, 
kolik vám ukazuje proužek s  číslem, 
způsobem, jakým by je udělalo zvíře, 
které jste si vylosovali. 

Zvířátka můžete také pouze předvá-
dět. Ukažte, jak spí zvíře, které jste si vy-
losovali, jak mlaská, když dostane něco 
dobrého k  snědku. Povídejte si o  tom, 
kde tato zvířátka žijí, jak se nazývají je-
jich mláďata. Dokážete odvyprávět ně-
jakou pohádku, ve které jsou zvířata? 
Zkuste vyprávět třeba tu O boudě bud-
ce, ve které přebývají zvířátka. Podívej-
te se do své oblíbené knížky, zda v  ní 
jsou zvířátka. Až na nějaké zvíře v kni-
ze narazíte, předveďte, jaký zvuk vydá-
vá, a zkuste vymyslet, co dobrého by si 
mohlo dát k snědku.

Omalovánka s čísly:





EDA pomáhá rodinám dětí
se specifi ckými potřebami

zvládat složité životní situace

Pomoc,
která je vidět

· Umíme rozvíjet schopnosti dětí v raném věku 
· Posilujeme kompetence a sebedůvěru rodičů
· Věříme, že i rodina dítěte s postižením může prožít
 hezký život

Odborná terénní služba
pro rodiny dětí
se zrakovým
nebo kombinovaným
postižením ve věku
od narození do 7 let.

Telefonická linka
a chat pro pečující

o děti se závažným
onemocněním nebo

po těžkém úrazu.

Školské poradenské
zařízení pro děti
se zrakovým postižením 
ve věku od 3 do 26 let.

Staňte se součástí EDOVY rodiny a pomáhejte pravidelně

Číslo účtu: /5481081309 0800
Výši měsíčního příspěvku si volíte sami. Pro potvrzení o daru pište na .darci@eda.cz

Váš pravidelný měsíční příspěvek je jistotou a tím
nejjednodušším způsobem, jak s námi můžete pomáhat. www.eda.cz




