Univerzita pro batolata OSTROV OBJEVŮ
(Náš region, 5.11.2015, (PR))
Již před třemi roky jsem objevila program, který mě jako člověka, který pracuje s dětmi přes dvacet
let, velmi zaujal. Zajímám se o různé pedagogické směry (Montessori pedagogika, PlayWisely a další),
ale určitým způsobem mohou být vnímány jako módní. Program Ostrov objevů mě zaujal, protože je
mířen na naše české současné děti a navíc na věkovou kategorii, která je trochu opomíjena a tím
myslím předškolkové děti.
Ostrov objevů je unikátní program pro děti, které si na základě různorodých multismyslových aktivit
klade za cíl stimulovat správný rozvoj mozku dítěte. Zdravý a přirozený vývoj je jako pletení sítě. Čím
větší a hustší síť nervových spojů upleteme, tím více informací do ní zachytíme. Program je určen pro
děti od 15 do 36 měsíců v doprovodu jednoho z rodičů. Výuka kurzu je určena pro prostředí
mateřských center. Program probíhá ve skupinách šesti až devíti dětí.
Jednotlivé kurzy jsou pečlivě sestaveny a rozděleny dle věku dítěte, s ohledem na míru jeho
vývojového stupně.
Kurz obsahuje 10 lekcí, které jsou tematicky rozdělené. Každý týden se se svým dítětem dostanete na
jiný ostrov plný nového poznání a budete spoluobjevovat a prožívat spoustu nových multismyslových
dobrodružství. Tematické rozdělení je pestré: les, zvířata, ovoce, louka, voda, tělo, oblečení, dopravní
prostředky, vaření, počasí.
Aktivity pro děti jsou sestaveny tak, aby při nich docházelo ke stimulaci všech pěti smyslů (zraku,
sluchu, hmatu, čichu a chuti) a tím se povzbuzoval fyzický, citový a sociální vývoj dítěte, jeho jazykové
dovednosti, koordinace a schopnost koncentrace, vše nezbytné pro přirozený vývoj dítěte.
Kurzy vychází z poznatku, že učení všeho nového probíhá prostřednictvím všech smyslů. Právě v
klíčovém období mezi narozením dítěte a jeho šestým rokem (tzv. "windows of opportunity") probíhá
učení a poznání všeho nového nejintenzivněji. Proto jsou aktivity sestaveny tak, že dítě ochutnává,
čichá, pozoruje, hmatá i poslouchá. Rovnoměrně a harmonicky rozvíjí svoje tělesné i intelektuální
schopnosti. Rozvoj probíhá podvědomě a zároveň intenzivně. Přitom, jak je současně stimulována
většina smyslů, či všechny smysly najednou, dochází k tomu, že dítě má radost. Radost o to větší, než
když je ponecháno spontánnímu zájmu pouze o sebe a o to, co je bezprostředně obklopuje.
Ostrov objevů je úžasný návod pro rodiče, jak s dětmi doma pracovat, mluvit, co jim ukazovat. Jak při
tom všem povzbuzovat fyzický, citový a sociální vývoj dítěte, jeho jazykové dovednosti, koordinace a
schopnost koncentrace.
Aktivity jsou zábavné i pro starší děti, jak jsme si již vyzkoušeli nejen v naší školičce, ale i také na
akcích, kdy jsme Ostrov objevů představovali.

