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Herní klub pro bystré hlavy 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí otevírá klub, jehož cílem je zábavnou formou 

rozšiřovat obzory všech zvídavých dětí.  

Klub je určen nejen nadaným dětem, ale i všem ostatním dětem, které chtějí svůj volný čas trávit 

smysluplně a mají zájem o aktivní poznávání okolního světa, deskové a karetní hry, logické úlohy, 

hlavolamy, šifry a kvízy. Podmínkou členství v klubu je věkové rozmezí 8 až 11 let. 

V rámci minimálně 10 klubových setkání se budeme věnovat: 

- rozvoji logického a abstraktního myšlení (např. Einsteinovy hádanky, logické dvojice, co 

nepatří mezi ostatní); 

- podpoře verbálních a matematických dovedností (např. doplňování slov do věty, tvoření slov 

doplněním stejných písmen, synonyma/antonyma, slovní řetězy, hry se slovy, přísloví, 

přesmyčky, početní rébusy, sirkové úlohy, matematické řady); 

- procvičování paměťových, postřehových a strategických dovedností prostřednictvím 

deskových a karetních her; 

- aktivnímu získávání nových poznatků z oblasti společenských i přírodních věd a praxe; 

- posilování motivace k učení; 

- exkurzím (např. do muzeí, k historickým památkám) a dobrodružným šifrovacím výpravám po 

blízkém okolí. 

Jednotlivá setkání budou rozdělena do několika tematických celků (např. Naše planeta, Výprava do 

minulosti, Život se zvířaty, Svět knižních hrdinů, apod.). 

Setkání budou probíhat jednou týdně v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad 

Orlicí, pracoviště Svitavy. Délka jednoho setkání bude asi 90 minut. V případě exkurze či šifrovací 

výpravy bude s rodiči konzultováno prodloužení doby konkrétního setkání. 

Zahájení klubových setkání je plánováno na 9. října 2017, setkání budou probíhat vždy v pondělí od 

14:30 do 16:00. 

Členství v klubu je zdarma, zpoplatněny budou pouze případné výlety a exkurze. 

 

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 775 575 480 nebo 461 532 486. 

Lektorky: Mgr. Magdaléna Slabá, Mgr. et Mgr. Petra Ševčíková 
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