TRENDY VÝCHOVY A VZDĚIÁVÁNÍ
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ještě užije bezstarostné dětstvl myslísi
některí rodiče. p iblivá ovšem těch, kterí souhlasí

"!iného" NaŠe školstvíje postavené na skupinavém

Ať si

ázorem, že se dltě už musí pripravovat na
povinnosti školáka, jinak pro ně bude prechod do
prvnítrídy prílišnáročny a možná i méně uspěšn
A velké naděje ohledně prípravy vkl ádají do
s

vzdělávání- a v p ed-

Škclnínnroce.!e nejvyššíčas, aby se dítě naučilo respektovat, že je
Členem skupiny a rnusí v ní pracovat. To vidím v poslednídobě jako velkri
Problém, děcka jsou z rodlnného prostredí mnohern víc podporována ve

n

sPontánnosti neŽ v dodrŽavání pravidet," konstatuje doktorka Halíková.
.

materské školy.

Aby děti pěkně mIuvily
DalŠÍoblasť, které by se měla

Školnímroce,

jsou

věnovat pozornost v posledním p ed-

eČovédovednasťi.,,Dnes běžně špatně mluví

iděti,

l Poradenská psycholcžka PhDr. lvana Halíková íka, že jde n zlamové
období a Že by poslední rok p ed škalou mělo dítě strávit ve ško ce nebo

v P ÍPravném ročníkuzákladníškoly.,ůd letošrríhc roku v něm nemusejí

blÍt jen děti s odkladem školnídocházky nebo ty ze znevtr?hodněného so_
cigkulturního prostr*dÍ," vysvětluje" P ípravnó nrikrct ídy zrizované p iZš

se ale zda|eka netri kajítakového počtu dětí jako p edšk*lní rok v mate skó
mriže kalka pamcc! a kdy už supluje Bráci nodičťr?

Škole" V Čem tedy

Zvykej si poslechnout
JeŠtěP ed několika lety by možrrá psyehnložka začala v s*uvislasti s p edŠkolníP Ípravou hovo it p edevšírn a jemné mctorlce nebo o maternaťick ch p edstavách. Dnes a e íká:,,V postednídobě jsou děťi ve!mi nrá!o

ochotné akceptovat vyššínároky"" Mys!íťímsamoz ejrně nároky p irně ené
věku a záknnitostenr dětského

v

voje, kteró by měly p irozeně narťlstat.

,,DneŠníděťijsou z dornova méně p ipraveny na tú, aby čeli!y vrrě;ším

e

!:irni. Jscu spíšzvyk!é na urnetár-lícestiPoŽadavk nr a vyrůvnávaly
Čeka protekťivní p ístup ze stnany nodičťl.Pos!ední rok pred nástupern

do Školy by jednoznačně měly

b t vystav

Že rnusejí odloŽit své bezprost ední

ny frontálnímu vedení, tomu,
p ání, že e muse"!í za adit dc ně"!aké

skupiny a pracovat, i kdyŽ zr*vna mají nápad dělat

10

alzots

ffirfna

nebc íkat něco uplně

oriufn
Tiskové chyby vyhrazeny. Texty neprošly jazykovou upravou.

které k tomu v podstaiě nemajížádny d vod, nemajív pravém slova

smysíu vady reči. jejich *č neníj*n z dornova dostatečně cvičená" Mají
pnoblém s vyslovnosť, ale ise slovnízásobcu" Jsgu evidentně bystré
a chytré, b*hužel eč je jejich ckolím hodně podceňova ná:' upozorňuje

P edškalní rok je podle níťrnpcslednlm, kdy by si měla učitelka v*
školce udělat inventuru ečovlich dovednosťí a vyzvat rodiče, aby navštívi|i lcgopeda, pokud k rrěmu ještě nechodí.,,Ř nebo R se dá napnavit za

t

i návštěvy, ale sykavky ne, měkčení už v bec ne" A ve!klí prohlérn

je, když je

j*

t eba slovc skrz, ale koncovou hlásku nap íklad ve

slově kol*toč, by poznat mělo" Měln by umět vytleskat slovo z hlediska
slabik a poznat sluchem, jestli"!scu dva tvary stejné nebo ne, t eba
din-dyn, které se lišív měkčení,n'vy větluje a p ipomíná, že v těchto
siqá škola se svym programern predškolnípípravy
pornoci.
činně
Konečně se dostáváme i ke znníněnrim grafomoto-

oblastech nrťrže mate

od born ice,

dvě

slovní tvary, jako

[_

posazené dozadu n*bo dítě ještě ne íká K - patlavast biivá

velmi

rick m dovedno tern, matemaťicklirm p edstavám apod" íVlateriály pro
práci s dětnni i na domácí procvičovánímívajíškolkyběžně k dispozici.
ltady samoz ejmě plať, že dítě ubvykle nechce dělat to, cú mu nejde.
A doma mu to rodiče často odpustí. P esto právě tyto činnosťiby mělo

zpravidla vícečetná," dodává a pokraču3'e: ,,V oblasti rozvoje reči m že
škglka hodně pomoci predevšírn ve vhcdném navedení nodič . Dopo-

trénovat víc než ty, v nichž je uspěšné.

ručovala bych, aby byly ve školce Ra nástěnce volně dastupné kontakty

b t individualizcvané právě podl* toho, co které dítě pot ebuje trénovat.,,Halčičce,
ktená po ád, a navíc pěkně kreslí, je zbytečné dávat dorn r cviky na

bydliště. pausta školek e v s*učasnédobě snaží
pornoci ke zlepšeníečovlich dovednosťí děťťm, že zve p ímo do školky
na lcgopedy v místě

kter tu dě!á v rámci dopoledního pro ramu s dětml nrápravy.
trend, p ed kter m bych trochu var vala. Základní pr*blém totiž je,
že u talqové nrápravy reči neníp ítomen rodič. Tím pádem odpadá cvičení
danra s mámoil nebo s tátou - a fixace hlásky, kterou logoped nahodí,

Doktorka Halíková protc navrhuje, že by,,donnácí uk*ly" v pracovních
listech, které děti v p edškolnímroce dostáva.!í, mohly

logopeda,

l"ozcvičení ruky. Možná by měla dostat spíšněco k nácviku p edpočet-

To je

ních p edstav. Práce s predškalnítídou mťrže b t pro pedagožku velmi
pestrá," dodává.

neproběhne""

Mluvte s rodiči

Návštěvu lcgopeda ve školce vidídoktcrka 1-1alíková jak* vhodnější
spíšeu děť v nižšíchročnících,kde jde o ťcrmu jazykové prripravy. Ale
pol<ud nerná dítě

ilpravenou eč poslední rok pred nástupem do školy, je

í a sch

zkách s rodiči by padle daktorky hlalíkovérnělo zalnít, že
naprostá bezstarostnost v p edškolnímroce postupně končí- a že je ta
velmi užitečná prevence ško!níhoselhání",Určitě bych rodiče maximál:

daleko efekťivnější,když nápravu vnírrlá rndič jakn svoji pavinnCIst,

ně motivovala a posůuvaíaje k cdpavědnosti za ts, co dítě p edvede

aktivně se da nízapojía denně s dítětem doma trénuje. Mlotivavat radič* mťlžernenap íklad poukázáním na to, že špatná v slovnrost je ve škcle

u zápisu,

padstatn handicap, ,,Když si toťižněco špatně rekrru,

"ie

malá šane*, že

p ípadně

u

vyšet eníškolnízralosťi," íká psycholožka"

jak

nCIdiče na taknvé sděl*ní reagují? R zně. ,,Jedním extrérnem .}sou
rgdič*, kte íjs*u u vytržení, jak je je.iich patomek užasnri a témě nejsotl

schapni ho jakknli usntěrnit" Setkávám se is druh m extrórnem. S rcdiči,

to spnávně napíšu,"vysvětluje odbanrrice.
Xv,

,,Rečcvá vychova má svou nezastupitelnou r*liv rozvoji komunikač-

kterí chtějídltě za každou cenu dostat do školy, i kdyby pra ně byl objekťivně

ních schopností dětí a právě ljroveň ečovlich schopnosť je také jedním
z d ležitlich znak psychické a ťyzické zralosti dítěte p ijeho nástupu

vhodrrější odklad školní doe házky. V*lmi často jim jde o změnu režinru - ze

do školy," doplňu.le psycholožku Bc. Rrižena Harmáčková. ,,V praxi se
odloorníci setkávají se vzrtistajícím počtem poruch komunikace u děťí"

vyzvednCIut,.Iednala jsem nap íklad s otcem léka em,

P íčinyjsou nejen v nesprávném ečovérnvzoru nebo v nižšísociokulturní ilrovni rodiny, ale současná doba navíc nabízístále širšívyužívání

školáky a školka evidentně nezapadala dg režinnu rodiny. Jinívzdělaní rodiče

moderních technologiív obIasti komunikace, což s sebou nese vlihodp
ale i určitéproblémy. Děti dakážou dob e technicky komunikovat s počí-

p ipnavené, aby bylo uspěšné. Snažínne se školkám ponnáhat, mnozt psycho-

tačem a mobilním telefoneffi,3le ne už tak mezi sehou, s rodiči, učiteli
a širšímokolím. Jejich eč je zkratkovitá s malou slavnízásobou. Do

mají dcma cvičit, doporučujímateriály, s nimiž pracovat. Nabídka na trhu je

ečovévychovy se za azují rrizná cvičeníveformě her pro rozvoj parněti,
myšlení,fantazie, vnímán í zrakového, sluchového. Pr:izkumy ale ukazují,
že témě každému pátému dítěti je odkládán nástup do šknly o rok.
V současnéškole jscu více rozvíjeny encyklopedické znalosťi a velrni
málo se rozvíjíeč, o které si myslíme, že se sama rozvine a pokud se

školy m že jít samo neb*

se

ourůzenc*mp zaťmco ze školky ho musí rodič

kter chtěl

pro své

dítě superp edčasny nástup do školy, protože staršíděťi v rodině už byly
naopak chtějí, aby jejich dítě vstupovalo do školy ca nejstarší a co nejlépe
logové dělají na podzim bcsedy s nodiči ke školnízralosti, kde jim ríkají,co
veliká, ale někdy trochu nava ená z vody, zaplať se horentní suma
za nic, p itom je spousta šik*vnlich materiál

,

s nimiž máme dobrau zkušenost," uzavírá

doktorka Halíková.

r

PhDr" Baniela Knamulová

nerozvine, lze ji napravovat."

Co slyšíšna konci?
Da!šíoblasť, které j* t eba v p edškolnímr#ce
věnovat pozornost, je zraková a s|uchcvá percepční

zralost. Ve zrakové oblasťi to znamená, že je dítě
schoprré rozlišit podobně vypadající tvary. ,,Pckud se
mu budou ve škole plést, znamená to problénn p i

U

brry

l*ť;',PW

rozlišování písnnen, které se lišív detailech, nap ík!ad

všťpeníarozl!šování
ležité,jak dítě slyšísled h!ásek. Na tonr je závislé,

p-b-d, g-q, ale ia-e. U sluchovéhn

je

d

jak píše," Yíká psycholažka Halíková"
Dítě by se p ed nástupem do škoty nnělo doh e orientovat v tvarech a mělc by poznat první a poslední hlásku ve slově. ,,Nlemusí poznávat složitá

'oríiza oriufiz
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