Vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností
Systém logopedické péče a prevence o děti v mateřské škole. Způsob práce o děti s
narušenou komunikační schopností je následující.
1. Logopedická péče o děti běžné třídy MŠ
Během měsíce září procházejí vytipované děti logopedickým screeningem, zjišťující jejich
řečové dovednosti, a to se souhlasem rodičů. Logopedické šetření provádí speciální
pedagog logoped z PPP Jičín nebo SPC Duháček Hradec Králové.
Podle výsledků šetření dohodě s rodiči jsou možnosti další logopedické péče tyto:
•

dítěti, kterému je doporučena logopedická náprava, rodiče dostanou kontakty na
školní a klinické logopedy v Jičíně, Hořicích, kam s rodiči dochází k tzv. „ambulantní
péči“

•

rodiče výše uvedených dětí mohou požádat o logopedickou péči logopedického
asistenta v mateřské škole, ovšem pouze ve spolupráci s logopedem, kterého
navštěvují

•

děti, které mají hlásky správně vyvozeny, tedy objevují se u nich jen vývojové
nepřesnosti, malá slovní zásoba, chybí např. diferenciace sykavek a je jim
doporučena spolupráce s logopedickým asistentem mateřské školy, s nimi rozvíjí
komunikační schopnosti jednou týdně cca 20 minut učitelka - logopedický asistent
a to dle jejich individuálních potřeb
Obě skupiny dětí mají sešit, do kterého se zapisují cvičení v MŠ. Jsou zde i pokyny
pro domácí cvičení s dětmi (říkadla, artikulační hry, dechová cvičení, apod.) Rodiče
jsou v sešitu pravidelně informováni o pokroku dětí. Rodiče před započatou
logopedickou péčí v MŠ souhlasí a jsou informováni o každodenní nezbytnosti
domácího procvičování a práci se sešitem

•

•

Rodiče s učitelkou konzultují případné nejasnosti, dotazy, problémy, které se při
domácím procvičování vyskytnou. Výsledky v logopedické péči bývají výborné,
pokud se daří spolupráce rodiče – učitelka (logoped MŠ) – logoped speciální pedagog

2. Logohrátky
Od října organizujeme v rámci doplňkové činnosti jednou týdně Logohrátky. Jedná se
o 45minutové skupinové cvičení pro děti i jejich rodiče. Tuto činnost navštěvují děti
zapsané rodiči během měsíce září.
Činnost je organizována tak, aby dítě bavila, aby reagovalo, aby se rozvíjelo
a kompenzovali se ty oblasti dítěte, které jsou oslabené. Součástí aktivity je pohyb, hra,
rytmizace, zpěv, říkadla s pohybem, dechová a artikulační cvičení. Aktivity pro rozvoj
slovní zásoby, práce s knihou, obrázkem, textem.

