navazu.le etapa pudovÉho žvat!ání" ,,Dítě si hraje

Logopedka íVlgr: lVlartina K ivková na svém

seminá
v

i, ktery? se konal v nrinulér"n školní!,n rúce

s nečnvymi orgány. Pohyby jsou podobné.!aku

p i p ijínnání pntravy

jihlavské pobočce NIDV, uvedla, že nutnymi

a

jscu dopravázeny hlasem

i pragmaťická "!azyk*vá rovina. Foneťicko-fonolojazyková novina zahnnuje zvukovou stránku

gic[<á

eči a vyslovnost, rnorfol*gicko-syntaktická

podmínkami pro to, aby se eč dítěte vyvíjela

a zvuky, které dítě vydává, jsou velnni vaniabilní

jazyková rovina pak gramaťiku a stavhu vět. Lexi-

správně, je nepoškozená centrální nervová

a nefixujíse. Toto stádium vlivaje eči se ob.levuje

kálně-sémantická jazyková ravina v sobě skrrivá

děť neslyšících,"íká íVl r. Mlartina K ivková.

slovní zásobu a porozumění slovťrm a pragmaťic-

soustava, normální intelekt, nepoškozenli sluch,

iu

vrozená míra nadání pro jazyk a v neposlední adě

Napodobovací žvatlání, které tvo í dalšístád um

ká jazyková rovina pak

p imě ené sociální prostredí. ,,Vrivoj eči probíhá

vrivoje eči, p ichází mezi

v

jednotli\4ich stádiích a

m

že v něm dojít k ob-

dobím akcelerace nebo retardace. Některá stádia

nemohau b t vynechaná, délka jejich trvání mtjže

b

života.,,Na základě napadobovánrí začínádítě
stavět hlásky mate ského "lazyka. .jd* *všem jen

velkri vliv to, v.!akérn sociálním prost edí dítě žije

o napodohgvání zvukťl. Dítě postupně pnestává

a

měsícem

artikulnvat zvuky, které ve svérn prost edí neslyší,

t individuální," uvádí lVlgr: K ivková, která mi

používáníeči v sociálnírn

prost edí," vysvětluje logopedka. Na pragrnaťickou jazykovou rovinu má pod|e jejích zkušeností

6" až 8.

jak

m

vzor

rrr

je vystaveno.

l když popis jednntliv ch rovin vypadá složitě

spolu se svou kolegyníz oboru, pražskou klinickou

což souvisíse zapojením vědomé sluchové a zra-

a vědecky, ne.lde o nic

logopedkou Mgr. Markétou Hrubínovou, odpoví-

kové kontroly," uvádí lcgopedka.

věcí rodiče, kte íse svérr-lu dítěť věnují, a také

dala na otázky

t

Kolem tú" měsíce věku dítěte pak p ichází

kajícíse dětské eči"

stádia vlivoje eči se dělí na p ípravná stadia
a

vlastnívlivoj eči" ,,F ípravná stádia probíhají

již v prvním roce života. Pat

í em prvrrí ečavli

komplikovaného a většinu

učiteló rozvíjejí naprosta p irazeně. Pokud se

stádiun"l, na které se všichni rodiče velmi těšil

snažíčistěvyslavovat

a to porozunnění eči.,,[atc abd*bíje závislé na

rovi

mluveném jazyce. nfuě sice necháp* *bsah slov,

čtou a povídajísis ním, vysvětlují mu ntizné věci

t

n

a ,,nepolykat" hlásky, rozvíjejí

u foneticko-ťo nrolngickou. Když d ítěti častc

projev bezprost edně po narůzenídítěteaž do

ale reaguj* na

doby, kdy se začíná měnit do rnelcdičtějšídětské

situaci, která se čast* cpaku,!e" §bsah rozlišuje

-sémanťická jazykcvá novina reči dítět*, Vloďolo-

rečovéprodukce. Dítě po rlarCIzenívyjad uje

podle m*lodíe, p ízvuku, zabarvenl v hlase mlu-

gieko-syntakťickou novinu pak rozvíje"}íužíváním

nelibost na změnu teplnty, na pncit hladu.

vícího"Jde o prvosigná[ní ťrroveň" Dítě ještě fiíno

správn ch

Dťlležitou součásťtCIhoto stádia je i sání, žvxi,kání

nemluví, že rozumí, vyjadruje rnotorickau reakcí,"

Fragmaťická jazyková rovina eči dítěte se pak od-

a cumláni," Yiká Mgr. K ivková. Dodala, že.iednírn

uzavíná Marťina K iv<ová inf*rrnace o

z prvních prcjevťl je primiťivní nepodnníněn

dítěte v prvním roce života"

se o dítě starají, zvyklízdravit, děkcvat a žádat,

první slova

dítě jak* vzúr člověka, kteryí se chová nezdvo ile,

hlasovli ref]ex * k ik" ,,Pů 6" tiidnu života dostává

k ik určitÉcitové zabarvení. K ikenn dítě vyjad uj*
nejprve nep íjemnépccity a kolern

t eťho

, ců slyšívascciaci, v kor"lknétní

nebo ,,báha" by ale neměly

v

v

ty, jež vznikají na rtech a mezi ko enem jazyka

sval dítě pcužívái p

i

sání. Zvukovri projev dítěte získává postupně
melodič]"lost," konstatu,le logopedka. Na tuto fázi

L2 sl20l5 in/r*íita oriufit

slcv a používánímce ych vět"

víjíod kultury pr*st edí" Pokud jsou dospělí, kte

í

osvojísi nevhodnri model chování

i

eči.

dočka"!ípnvního slťrvka" Pnvní,,máma",,,ham"

života dítěte se objevuje bnoukání. ,,Zvuky jsou
sledkenn ,hry s rnluvidly'" Nejp!,ve e objevují

tvar

naučíseto p irozeně i dítě, a naúpak pokud má

Kolerrr prvních narůz*nin se rodiče často

měsíce i pocity p íjemné""Kolem 8" až 1ú. t,,dne

a patrem" Tyto skupiny

vyvojí eči

a hrajís ním hry p ir*zeně se tígn rozví"!ílexikélně-

b t signál*m,

že

Řeč dítěte v p edškolnímobdobí

vo.! eč! ted'už p jde sám od sebe" I aopak, na

Vlislovncst se během čtvrtéhoa pátého roku

rodiče a později i učit*le č*ká ada ablasť, ktené

dítěte padle zkušenosť Mgr. Marťiny K ivkavé

.!e

pat *ba rozví'jet.,,Zarně ujeme e na všechrry

.lazykové noviny, kterÉ se vzájemně prclína.!í,
Nesmí e opomíjet ani obsahová, gramatická

spnntánně upravuje" ,,Pokrnky v reči díiěte
jsou patrné také ve větné stavbě" Roste zájem
dítěte c rnluvennu eč, dítě vyd rži již delšídobu

naslcuchat krátkrf m pavídkánr, a zpravid!a umí
íkanky, jejichž počet narťrstá. S v vojem eči
dcchází u dítět* i k rozvoji poznatkťr o sobě

l
!
!

l
!

a * okolním světě,n' uvádí- ,,Pěfileté dítě již do-

I

i
,
!

,

káže slovy vysvětlit ťungování jedncduché věci,

splnít i nenavaeujícípokyny,

I

l
!
!
!

j

a t* ve spnávnórn

!

i
I

sledu, a rádo pos ouchá dlouhé p íběhv"" Dítě,

jehaž eč se vyvr.iísprávně, také vypráví obsah
p íběhu",,Rszumí návaunosfi událos*, dckáž*
užívatrnzvinuté věty, m i:ví o p íčiněa hraje si
se sl*vy," ríká lngapedka. Tn v * jsou věci, které
íz* jak využít,tak

dagogické a

p ir*zeně rouvíjet během p*-

hovné práce s dětmi. *pět stačí
s dětmi miuvit, vyprévět jim a také jim dát slova.
Fokud se stane, ž* dítě pnužije slnvc v nesprávvrie

ném tvaru nebm nead*kvátnívyraz, bud'po něm
e pakujeme, al* ve správném tvaru, nebo

slCIvo

e*pakujeme eelou větu

s

vhcdnějším v razem"

Eítě nlkdy neůpravujerne, pratmže tím bychnm
je demoťivcvali, nemě n by chr"rť si s nánr!
povídat, ale jeho ečov projev korigujeme

p lrozenoul cestotl"
"jak

Nama *va

m

K

ára

lVt U

a"t*pk*vá,

m r na, Uherské *{radiště

mluví p edšk*iálq? trěťi p ed nástupem d*

škcly, tedy rnezi pát m a š*stiim r*kem svého

dal dop*ručení k logcpedlcké péči.Eítě s fimto

pokud mánne d*j*m, že nárn dítě ner*zun"lí, je

života, už dnkážou vyprávět p íběh podie cbráz-

problémem by tcťižrmělo navštěvovat klinickéhc
logopeda, c*ž je zdravctnick pracovník, jehož

dohné zkonzu tovat situraci

péčeje :razen& ze zdnavotního p*j!štění" Řada

dát podnět k dalšímu odbornému vyšet ení,
ccž rn že b t psychol*gické vyšet ení nebo
vyš*t enísluchu. Za chudou slnvnízáscbou
tryťižnrťrž*stát apožděnírazumového v voj*
ruebc p*ťžese sluchem" R*diče i pediat i si
častc myslí, že k logop*dovi rn ž* jít dítě, které

kCIvé knihy. ,,Používajíčas*vép

jménc a bydl!ště a

v

jffiy, ekrrou své

jejich eči s* už nevyskytujl

témě žádné dysgnamaťismy- Dítě v tcmtn věku

dětskiicir léka ťr al* pr*b émy s ečírnailich děťí

dokáže konverr*vat, poskytuje a p ijímá inťarrna-

bagaťelizuje a dítě se dmstarre k í*g*pedcvi reía-

ce," íká ogopedka.

ťivně p*zdě. Fr*ta by pedag*gové v mate skych
školáe h, kte í r: děť,

Kdy vyhledat logopeda?

problémy p

Co s! mťlžerne p edstav t pod pc.}rrr*m edravy

;

j*

majív péč!,podohné

riljí, mě i apelnvat na rndiče,

aby uvažcvaii n návštěvě logopeda, p ípadně.i*

móho dítěte vyvrjí správně? ,rů je doeela těžká

pndpo it v j*jie h naee získat pot *bné doporučení. A to iv p ípadě, že materská ško a poskytuje

otázka, na tch e nerada cdp*vídánr plcšně," íká

dětem ogopedickou prever]ci.

l*gopedka

v

v*j dětské eči? Pcd|e čehc pcznám, že se eč

Hrubínová",f;xistují nějalcé

Ta

tcťižpom že

s agopedem, kter
mriže odhalit p ípadnou p íčinuneb* alespaň

má už dostat*čnou slovnízásobu, že bez slov
nebude možnés dítětem pracůvat. Ta je p*dle
tVl

r,

Krivkové dalšíomyl,

se dítě dostane

kter

vede k tornu, že

k ogapedovi Bazdě. Logoped-

zejrnena dětem s bezproblém*vrfm vyvojern *či,

ka také upmzorňuje, že je nutné respektovat to,

rámc*vé p ehledy nebo tabu ky, které ale mnhou

kdežt* děťt, jejich ečovy vyvoj"!e nějak narulšen,

že p*<ud dítě nenrá dnstat*čncu s|ovnízásobu

rcdiče d*sl*va vyděsit, protcže jejich dítě do nieh
rTezapadá, Musíme prot* míťna mysli flexibilitr:

a s*ustavnsu praeí, kter*u s di'tětem provádějí

v

lVtrarkéta

voje dětské eči, Saprík ad u r*čních děťíse

začínají*bj*v*vatprvnísl vka" P*kud se tak
nestane, dítě al* p itam nfir*xáině reaguje na

zvllkcv* p*dněty, nemusíto

v

bec nic zname-

p*m

že v kombEnaei s péčíklinickéh* lng*p*da

p *devšímrndič*.
Podle Marfiny K ivkcvé je chyboul mysl*t si,
že s* slovnízásoba dítěte postupně r*zvine

fima. l v prípadě chudé slovní zásoby, uejména

a dobrou ko*rdinaci m uvidel, r:enízahájeno

v slmvnosťi, ai* praeuje se na
rozvnji siovní uásoby,,,N*Rí pravda, že iog*ped

vyvozsvánl
5e zablivá

p *devšírn uprav§il v slovrrosťi a že

správná doba pr* zahájení logopedlcké péče

je ko em pěťi Eet věku dítěte- Jc pot *bné

nat" St*jně tak se píše,že dvouleté dítě račlná

stavět větu. V tabr.llkáe h taky najdem*, kdy začne

oh bat slova, nebo jak

se vyvrjívlislCIvnmst p* jed-

nctliv ch arťikulačníehokrscích. í ťyto fáze dítě
m ž* p eskcčit nebCI sije p ehodí" Je to indivlduáiní" .je dobré s! ale nap íklad ohlídat, když treba

čty leté dítě ještě nerněkčí"T*hdy už pot *buje
pomoei. tejně jako cdyž zfrznarnenráme rrějakour
arťikulačnívadu,která by se bez našehc zásahu
mohla

aafixcvfrt"'u

Podle íV}arťiny K ivkov* j* velkour
ner"lí log*pedieká péčeeaháj*na u

užívá pa
u

e

hybou, když

dítěte, které

t eťímr§c jcn izclovaná nebo v razně

konrolená slova" Zde j* čast* nutné, aby se rodi-

č* velrni aserťivně domáhaii t*ho, aby jinr p*diatr

fumsspffi#

ek,

#ffi ť? máF

Sekce vych*vy eči p iAsociaci p edšk*íní
viichnvy vás rve na pravídelrrri senriná
nazvany Uplatnorrání poznatk z kurzr3
ícgnp*ďi*kó prev*ffiee v praxí $č teilek
mate skfch kgí *n*b jxk to dělám*
* nás; na s*minl* i s* swmi zkuš*n*stmi
l
V*.
"
vystou p í u čite| ky, kt*ré pr*\íe n ci pnnv;idě.! í
tp
které
absnlvovaly někteni z kura
{napn
lognp*di*ké prevenc*},
Terrnín; 3. list*padu *d

3"3

h*din;

místm konání: H* r$edvěesk* 2224, Praha 1ů;

ektcrí*y: Helena Kolbábková, Vlagťrni a
Kazdová, l-|elena Fanturová, p ípadně další;

častníekpop mte {l 120 Kč, členky APV
edarma" Uvítáme p edběžrrépl"ihiáš*ní uá,ienrc

.

Korrtakt: Mgr" i-ielena Fantuncvá, Mate ská škola
sp*ciálnL asank*vá, 1*S *# raha 3,S, heiena.
ťant*r*vaSsexna fi.ťa.
pojení: metro A, st. kaíka, v haie d*prava
a pak v*n d*pravfi v stupem pr* vozíčká e,
venku doieva p es travnatou pláň, první ulice
s paneiákv j* Nedvězská {MŠje cca po Zfi nr}.

Írťrrínaoriufn spaffi

]3

vyslovno t, a e také ,,n*potykání" hlásek. Též
kulťivovaná mluva učitele je p edpokladem,

zabránit tomu, abychorn dítětem procvičovali nep esnosťi - dochází k jejle h posilování
a

kter vede

fixování," íká.

k

tcmu, že se dětslEá reč roevíjí

k zadrhávajícímu dítěti pristupovat, jak s nínr

správnym směrem" Učit*l by také měl rnyslet
n tCI, aby děť měiy dostatek prostoru k sa-

prac*vat? ,,Koktavost
mťlžeobjevit poprvé
už v období, když dítě uačínástavět první

s

Některé predškolní děti začn*u koktat. Jak

s

mostatnému ečcvémuprojevu" Fokud v práei
dětmi p evažuje ízená činnost a děťi nemají
možnost vyslovit svťrj názor, p ání nebo rnyš-

věty," vysvětluj* lVlarkéta Hrubínová. Ten rany

lenku, neníto pro rozvoj

začátek rn že mít někdy s*uvislost s nějakvm
dětsklim traumatern *

t *ba

5e n&rodí mladší

ourCIzenec. Je dob:"é, když se ta už tehdy

podehytí a rodlče se dozvědív rámci péče,
že se lqoktavost mťržezn*vu objevit a jak s ní

s arteterapií, csvědčuje se rodinné kreslení,

zacház*t. Tyhle malé děťi al* ke mně nep ijdou

práce s barvami" Chce to ale dostatek času"

p íliščasto, rodič m se t *ba zdá, že se dítě jen
neurní vyjád it" Do ambulanee se více dostávají

P edevšímje t eba vědět, že za koktavost dítěte

až pěťiletéděťi, u kterych se koktavost začíná

rozvljet, Děláme d*chnvá evičení,pracujeffie
globálně

s

tělem a hlasem, intervenujeme

v rodlně, aby vzala léčbu,,za svúu", sp*lupracujeme s psych*logem. t\dám dobrau zkušenost

jejich eči opťimální"

Učite! by měl rnít také cdvahu promluvit
s rodiči o tům, že pozcruje prípadnéprohlémy v ečovémv voji dítěte a že by s ním

nikdo nemťrže"

Co

m

mě i navšťvit logopeda. Někte í rodiče tyto
věci neradi slyší,ale pokud je peda o pndá
citlivě, bez podtónu, kter by rodiče mohi!
vnímat jako *bviňující,a zdťtrazníz*jm*rra,
že jde *

že pro dětskou eč udělat

že jde

0

tc podpo it správn rozvoj dítěte,

mate ská škola?

í]ahu mu púmoci, rodiče jehCI slova
pravděpodobně p ijmsu" l

Učiteléby dětem měli poskytovat p edevšímsprávnri ečov vzo1 což neníjen p esná

M

r-

Mari* Tět&ralová

povinny rok ŠkolW
talo se tak ve str*du 23" uá í2015" jde
* kantrover ní návrh, ktery již naznačcval, al*
k něnruž se posi*ze nehlásil ministr školství
Josef Dobeš, kter chtěl zavést testcvání p edškolákťr, j*ž by bylo p *dstuprrěm k povinné
školce. p edchozí lídr školského r*uortu Marcel
e

hládek s tom, že by predškolní děti, tedy děťi

od pěťi l*t, nrěly e hodit do šk* ky pmvinně,
m uvil od první chvíle, kdy byl uveden do
ťurrkce"
a

A ncvá r"ninistryně školství, rnládeže

tělov chovy Kate ina Vaiachová terrtn krck

také od pcčátku velm! podporuje. ,,Mym
e ílem je, aby poslední rok p ed zahájerrím
školní docházky všechny děťi v mate ské
škole měly co n*jkvalitnější p ípravu na
uspěšnri začáte < v

prvnít ídě. Zkušenasfi

z ostatních zemr ukazují, že je to správná

cesta a že kvalitní p edškolnívzděláváníje
xánukou t"lspěchu a kvality v následujících

letech doclrázky," uvedla nedávn# v on-line
rouhovoru na portálu idne .cz ministryně školství Valachová. ,,Fovinnri p edškclnírok bude
ve ve *jnrlch p *dško ních za ízeních beu

platn

a bude n,ložnéjej pinit podle m*žnosťa po-

t eb děť - bud'v ntate

ské škcle z

p ané ve

školskérnrejstríku, neb* p ípadně za určitilch
pcdmínek indivlduáině," up esnila záměr ministryně školství Kate ina Valachová. Děťi mladší
pěti let také budou mít nárnk na místo v ína-

te ské škole, a tn konkrétně cd školrríhoroku

?ů].7/?ů18 pr* čty leté děťi a od následujícího
škc ní!"ro roku pro děťi t íleté.,,Vyhovujeme

fim p áním a pot ebám rodičťr,kte íz dťrvodťl
prfrcovního vyťíženípat ebují, ahy bylo o jejich

děfi ádně

postaránCI," dadala mlnistnyně"
Podle odborník , rrapríklad pcdle dětského
psychologa Václava lVlerfina, jde CI velmi pro-

bl*maťické opat *ní. ,,Ži3erne v určitémstátě,
a t*n by na nás nemě[ nakládat povinnosti
tehdy, pnkud tc není nezbytně nutné" A jsen,l
prcťi pcvinné p *dškolnídocházce. Česká veejnost p edškolnívzdělávání uenává, pckláďá
škalku za prospěšnéza ízen í. íVlěli bych*m

podpcrovat rcdinu a blízkéosoby dítěte.
í ep!aťí, že pokud dítě nedocházi do mate ské
škcly, je fatálně paškozeno," zdťrrazňuje
psyehoi*g Merfin",,Pokud radina funguje, co
jí má stát mluvit dc toho, jak ž!je?" dodává. Reaguje tak zjevně na fakt, že povinná
predškolnídocháu ka s* zavádí prato, že
tzv. soeiáIně nep izpťrsabivé rodiny své děti
na školu nep ipravují" Podle odhorník ale
vribec neníjisté,že děti z vyloučen ch oblasťí
tato novinka do školek p Evede. fidborníci
z neziskového sektoru se donrnívají, že s*
ťnrt* opat ením spíšejiž tak problémové
rCIdiny

zať ída! ípovinnosť, které nebudou

schopny dostát. n

M

r. lWarie Těthalavá

