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MYŠLENKOVÁ MAPA

IDEÁNÍ DVOULEŤÁK- brainstorming



RODIČ-PARTNER K DIALOGU

•scénář setkání rodičů před nástupem do MŠ –

specifika dvouletých

•dotazník pro rodiče



SCÉNÁŘ SETKÁNÍ RODIČŮ

•Cíle interaktivního setkání

•Doporučení 

•Techniky pro práci s rodiči během setkání



SCÉNÁŘ SETKÁNÍ RODIČŮ

Cíle interaktivního setkání

- Seznámit matky ( zákonné zástupce) s očekávanou úrovní  klíčových kompetencí 

budoucích žáků MŠ 

- Seznámit se a navázat vztah s matkou ( zákonným zástupcem), který bude založen na 

vzájemném respektu a pozitivním očekávání

- Během setkání vybudovat atmosféru důvěry a bezpečí

- Získat co nejvíc informací o aktuální úrovni rodičovských kompetencí matky ( zákonného 

zástupce)





SCÉNÁŘ SETKÁNÍ RODIČŮ

Doporučení

- Schůzku zorganizovat ideálně v prostorách budoucí MŠ

- V pozvánce přidat slůvko INTERAKTIVNÍ, aby účastníci očekávali, že se budou 

moci aktivně zapojit, a že to nebude nějaká „ suchopárná přednáška“

- Připravit lehké pohoštění nebo alespoň vodu na pití, informovat kde jsou toalety

- Připravit „výstavku doporučených hraček, pomůcek a literatury“





















HOUPADLA A HOUPAČKY



SENZOMOTORICKÝ CHODNÍK, BALANČNÍ 
POMŮCKY



SWEET COCOON – MOTORICKÝ STOLEK S 
AKTIVITAMI



PĚNOVÁ PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA





SCÉNÁŘ SETKÁNÍ RODIČŮ

1. Uvítání, pozvání na „ výstavku“

2. ledolamka- Teploměr 

- Místa si vymění

3. Dotazník pro rodiče, odborný komentář k jednotlivým otázkám

4. Diskuze, „ nevyžádané rady“

5. Pozvání na ukázkovou lekci Akademie pro batolata

6. Závěr, shrnutí, rozloučení



DOTAZNÍK PRO RODIČE

Vývojový dotazník pro rodiče- ve dvou letech dítě:

Úroveň vývoje motoriky, psychomotoriky, grafomotoriky…

• Chodí samo?

• Předkloní se a zdvihne hračku, aniž by spadlo?

• Posadí se samo na stoličku? Chodí s pomocí po schodech?



DOTAZNÍK PRO RODIČE

•Umístí několik kroužků na tyč?

•Umístí pět kolíků do děrované desky?

•Obrací stránky po dvou třech najednou?

•Čmárá?



DOTAZNÍK PRO RODIČE

Úroveň vývoje porozumění slovní instrukci, úroveň 

myšlení…

•Plní jednoduché pokyny týkající se něčeho známého typu „ 

dej mi…“, „ ukaž…“, „přines…“

•Přiřazuje  k sobě známé předměty?



DOTAZNÍK PRO RODIČE

Úroveň vývoje sebeobsluhy…

• Používá lžičku, i když při to leccos vybryndá?

• Pije  z hrnku a drží si ho při tom samo jednou rukou?

• Žvýká jídlo?

• Sundává si kabátek, boty, ponožky?

• Oblékne si samo punčochy, tepláky?



DOTAZNÍK PRO RODIČE

Úroveň vývoje hry a vnímání sebe sama…

•Odkazuje k sobě svým jménem?

• Poznává se samo v zrcadle nebo na fotografii?

• Napodobuje při hraní chování dospělých – krmí např. „miminko“?

• Pomáhá uklízet věci?



DOTAZNÍK PRO RODIČE

Úroveň rozvoje řeči…

• Reaguje na konkrétní slova s tím, že ukáže na jmenovaný objekt: hračku, pejska, 

člen rodiny?

• Říká si o to, co chce, slovem: např.“ham“?

• Odpovídá na otázku „ Co to je?“ tím, že pojmenuje ukazovaný předmět?

• Vytváří promluvy o dvou slovech, např. „táta pa-pa“?

















ETAPY VÝVOJE ŘEČI DÍTĚTE

• do 1 roku: předřečové stadium, fyziologická nemluvnost, kolem dvanáctého 

měsíce první slova s významem;

• kolem 2 let: jednoduché věty a otázky („co je to?“);

• kolem 3. roku: končí období prodloužené fyziologické nemluvnosti, objevuje se 

otázka „proč?“, začíná si osvojovat gramatickou strukturu slov a vět;



ETAPY VÝVOJE ŘEČI DÍTĚTE

• kolem 4. roku: stadium intelektualizace – roste slovní zásoba, výrazně se 

zkvalitňuje sluchové vnímání;

• kolem 5. roku: zpřesnění výslovnosti většiny hlásek;

• kolem 6.–7. roku: ukončení vývoje řeči – dítě zvládá souvislé vyprávění děje, 

používá souvětí



VÝVOJ ŘEČI V 1. ROCE ŽIVOTA

• do 2 měsíců – nonverbální fáze;

• od 2 měsíců – vokální hra (mezi matkou a dítětem);

• 3 měsíce – žvatlání; samohlásky a, u,e;

• 7 měsíců – napodobování zvuků řeči ;

• 8 měsíců – slabiky da, ba, ka;



VÝVOJ ŘEČI V 1. ROCE ŽIVOTA

• 10 měsíců – „táta“ nebo „máma“ neadresně;

• 12 měsíců – vlastní řeč (žargon), které rozumí jen rodiče – napodobuje 

fyzikální zvuky, hlasy zvířat nebo lidských výkřiků; artikuluje jasně jedno další 

slovo kromě „máma“ a „táta“;

• porozumění řeči (pasivní slovník) se vyvíjí rychleji než vyjadřovací schopnost 

(aktivní slovník) – prvním slovům rozumí v 9 měsících



VÝVOJ ŘEČI U BATOLAT

• individuální u každého dítěte;

• porozumění řeči (pasivní slovník) se vyvíjí rychleji než vyjadřovací schopnost (aktivní 

slovník) – ve 13 měsících může rozumět 20–100 slovům, ale říká pouze několik slov;

• vývoj řeči zpomaluje málo podnětné prostředí, ale také časté otitidy s převodní 

poruchou sluchu;

• ve 12 měsících vrcholí fáze žvatlání, poté začíná užívat k označení předmětů a 

činností konkrétní slova; nejprve na předměty ukazuje;

• v 16 měsících říká 6 slov, souhlásky t, d, v, n, h;



VÝVOJ ŘEČI U BATOLAT

• v 18 měsících užívá v průměru 20–50 slov;

• po 18. měsíci dochází k rychlému rozvoji jak pasivního, tak aktivního slovníku; 

dítě začíná chápat symbolický význam slov;

• koncem 2. roku (v 18–24 měsících) začíná používat slovesa a říká srozumitelné 

věty o 2 slovech, popisuje svoji činnost („Jdu ven“.); užívá předložky; začíná se 

ptát „proč?“; začíná si uvědomovat faktor času;



VÝVOJ ŘEČI U BATOLAT

• ve 2 letech správně používá samohlásky; přibližně 270 slov; užívá zájmena;

• ve 24–30 měsících říká srozumitelné věty o 3 slovech;

• ve 3 letech užívá přibližně 900 slov; srozumitelné věty o 4 slovech;

• asi do 2 let o sobě dítě mluví většinou ve 3. osobě (nazývá se svým jménem) a 

teprve od začátku 3. roku začíná mluvit v 1. osobě („já“).



VÝVOJ ŘEČI U PŘEDŠKOLÁKŮ

• zdokonaluje se řeč, slovní zásoba i větná stavba;

• ve 4 letech užívá přibližně 1500 slov a srozumitelné věty o 5 slovech;

• v 6 letech používá asi 2500 slov a srozumitelné věty o 6–7 slovech;

• nejprve používá souřadná souvětí a před koncem 3. roku i souvětí podřadná;



VÝVOJ ŘEČI U PŘEDŠKOLÁKŮ

• roste zájem o mluvenou řeč – tříleté a čtyřleté děti už vydrží delší dobu 

poslouchat krátké povídky;

• tříleté dítě obvykle umí nějaké říkanky;

• vývoj řeči umožňuje rozvoj znalostí o sobě a o okolním světě – tříleté dítě 

obvykle zná celé své jméno, pohlaví, 

• správně označuje hlavní barvy a kolem 5 let podá jednoduchou definici 

známých věcí (většinou účel, materiál a tvar);











VIDEO DĚTSKÁ ZNAKOVÁ ŘEČ

• https://www.youtube.com/watch?v=w61r6QPsyVo

• https://www.youtube.com/watch?v=L5BWAJmanN0 – baby sings

https://www.youtube.com/watch?v=w61r6QPsyVo
https://www.youtube.com/watch?v=L5BWAJmanN0




FOUKADLA

• z petky-foukadlo 1

• https://www.facebook.com/thedadlab/posts/271560524325208

• Z rukavice, brčka a kelímku-foukadlo 2

• https://cz.pinterest.com/pin/62839357291276604/

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=884221102122019&id=10

0016024118245

• z brčka a folie- foukadlo 3

https://www.facebook.com/thedadlab/posts/271560524325208
https://cz.pinterest.com/pin/62839357291276604/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=884221102122019&id=100016024118245

