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Milí rodiče,

opravdu nabité informacemi. Musím říci, že nám každý měsíc přichází stále více reakcí, jak je
pro Vás newsletter přínosný. Jsme za to moc rádi a s o to větším
zápalem pro Vás připravujeme každé další číslo. A co se dozvíte
tentokrát?
Připomeneme si, jak funguje tzv. Deník ze školky, podíváme se, jaké
aktivity jsme pro děti během listopadu připravili a jaká bude otevírací
doba v prosinci. Svoje místo v newsletteru si našly také reference od
Vás, rodičů. Tentokrát si můžete přečíst postřehy od maminky Samuela, paní Dr. Stephanie
Rudwick. Ale to není vše. Máme pro Vás velkou novinku! Zatím Vám více neprozradíme a
necháme Vás napnuté, dokud se k tomu nedočtete 
Protože se blíží čas Vánoc, chtěla bych nám všem rodičům popřát, aby se nám pokud možno,
co nejvíce vyhnuly předvánoční stresy a abychom si předvánoční čas co nejvíce užili ve
společnosti našich nejmenších a samozřejmě celé rodiny.
Vaše Daniela Francová, ředitelka Opalinky
Deník ze školky
Minulý měsíc jsme Vám představili naprostou unikátnost, kterou naše jesle a školka, jako
jediné v České republice, nabízí. Jedná se o elektronickou evidenci aktivit dětí během dne.
A nejen to. Pomocí tohoto systému můžete mít i podrobný přehled o tom, jak se Vaše dítě
stravuje, tzn. podrobný každodenní jídelníček. Přes systém rovněž můžete přihlašovat a
odhlašovat děti z jeslí a školky.
Přístup a vedení evidence je pro všechny
děti, resp. pro rodiče zcela ZDARMA. Heslo
pro přístup do systému obdrží každý rodič
na vyžádání ve školce, popř. e-mailem.
Ukázku toho, jak systém vypadá, můžete
vidět na obrázku. Samozřejmě není nic lepšího než si to vyzkoušet na „vlastní kůži“. Takže
hurá do toho  Věříme, že pro Vás tato unikátní novinka bude přínosem!
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právě se Vám dostává do rukou již čtvrté číslo našeho pravidelného newsletteru, které je

TÉMA MĚSÍCE: Barvy

nás v Opalince, kromě vánočních a adventních tradic, v listopadu a v prosinci téma číslo
jedna. Určitě však není na škodu, ba naopak, když i Vy si doma s dětmi zkusíte barvy
procvičovat. Bez pochyby se Vám rádi pochlubí, co už všechno umí!
Proces učení barev je postupný. Za orientační údaj lze
považovat věk kolem dvou let, kdy už některé děti zvládnou s
barvami „pracovat“ – např. umí vybrat stejnobarevné kostky.
Někdy dokonce ví, jak některou barvu i pojmenovat, ovšem
název nemusí vždy odpovídat tomu, který používáme my
dospělí. Žlutá může být sluníčková, červená zase jahůdková –
podle toho, co má dítě v oblibě a co zná.
Ve třech letech nebo těsně po třetím roce by si mělo dítě už s
nejčastějšími barvami poradit. Mělo by znát základní
barvy, tj. červená, zelená, modrá, žlutá. Po zvládnutí
těchto barev se přidávají, opět postupně, další odstíny,
jako např. růžová, fialová, hnědá, oranžová, atd. Navíc
rozpoznávání barev testuje u dětí i pediatr na tříleté
prohlídce.
Výuka barev by měla být pro dítě a vlastně i rodiče zábava. Nepotřebujete k tomu žádné
nákladné hračky či jiné pomůcky, stačí věci denní potřeby nebo různé jednoduché
materiály. Důležitá je, stejně jako při jakémkoliv
učení, trpělivost. Ne každé dítě totiž hned projeví
ochotu se barvy učit. Pokud se výuka nedaří,
nevzdávejte to! Klidně dále dokola opakujte,
jakou barvu má ten který předmět, ale nenuťte
do toho svého potomka. Za nějakou dobu to pak
můžete zkusit znovu. Možná budete překvapeni,
že vás dítě po celou tu dobu vnímalo a barvy jsou pro něj nyní už hračka.
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Rozeznávání barev – pro dospělé taková samozřejmost, pro děti často oříšek. Proto je to pro

PŘEKVAPENÍ!

Budeme pro Vás otevírat novou pobočku v Říčanech u Prahy, a to pro všechny děti od
1

roku. Stejně, jako jste zvyklí doposud

v Opalince na Floře, bude i v Říčanech na Vaše
děti

čekat

profesionální

personál,

krásné

prostředí a kvalitní strava. Ať Vás dlouho
nenapínáme, přinášíme Vám oficiálně první fotku
z nových prostor, kde jsou práce v plném
proudu. Pokud bydlíte v okolí Říčan či máte z této oblasti známé, dveře do Opalinky
v Říčanech jsou Vám od ledna otevřené  Více informací se dozvíte již nyní na telefonu 725
007 207 nebo na e-mailu ricany@opalinka.cz.
Otevírací doba v prosinci
Až do Vánoc Vám nabízíme v Opalince zcela běžnou otevírací dobu (standard), tj. od 8 do 18
hodin, a to včetně 23. 12. Po dohodě s rodiči budou jesle a školka uzavřené v období 24. –
31. 12. Od 4. 1. 2016 se však budeme opět těšit na Vaše dětičky.
Reference rodičů
Tentokrát se s námi o svoje postřehy podělila maminka Samuela, paní Dr. Stephanie
Rudwick.
All teachers are very kind, patient, and nurturing toward the children. Their positive and
happy energy is always refreshing in the morning and makes my little son smile even if he
woke up with a bad mood. The director and teachers always seem to think of new and
creative ways to bring learning experiences into the children’s playtime. The space at
OPALINKA is fantastic because there is so much of it (it’s a large room, basically the entire
ground floor of a building) and especially for boys who are very active and physical it is the
perfect place to be during the cold winter months when it is not always easy and convenient
to go out. I am more than happy to recommend OPALINKA to parents in Prague.
Dr. Stephanie Rudwick
Obchodní sdělení. Pokud nemáte o newsletter zájem, napište nám, prosím, na e-mail: flora@opalinka.cz.
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S velkou radostí Vám můžeme již nyní prozradit, že od 4. ledna 2016 se Opalinka rozrůstá!

