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27. Setkání- září/2019 
 

Místo konání: Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace 

  

Datum konání: 12. 9. 2019 

 

Vedoucí pracovnice CKP: Mgr. Pavla Kicková, Martina Prosecká 

 

Téma:    Propojení čtenářské a matematické pregramotnosti – pochopení textu jako 

příprava na řešení slovních úloh 

 

Cíl: Propojení čtenářské a matematické pregramotnosti 

Přednášející: PhDr. Michaela Kaslová 

 

Čas konání: 09.00 – 13.00 hod.  

 

Forma setkání: seminář 

 

Počet podpořených osob na setkání: 20 
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Zápis ze setkání: 

Dne 12. 9. 2019 proběhlo setkání v našem Centru kolegiální podpory o celkovém počtu  

23 účastníků (20 podpořených osob + 2 vedoucí pracovnice + 1 host). Toto setkání bylo 

zdokumentováno fotografiemi a zápisem. 

 

Obsah setkání: 

1. Přivítání účastníků setkání a představení experta Dr. Michaely Kaslové 

2. Předškolní vzdělávání X příprava na základní školu 

3.  
 Představujeme se 

 Píšeme slovní úlohy pro 1. třídu 

 Jinak myslí dítě, které prošlo obdobím vzdoru – vystaveno didaktickým skokům, 

biologické hledisko - útlum kolem 10. hodiny, extenze slovní zásoby, ale nemusí 

všem slovům rozumět, chápe předložku „NA“, prostorová orientace není možná 

jen přes jeden orientační bod, pracovat se směrem, používat citoslovce a 

slovesa, počet dětí v místnosti - 8 osob. 

 U neslyšící je vhodné mít výrazné rty  

 Dítě s ADHD může zcela rozbít třídu, učitel se nesmí vzdálit víc, než na sociální 

poloměr, pevný řád, neustupovat, dvoufázový trénink. 

 Romština má jiné předložkové vazby, takže je nutné učit češtinu jako nový jazyk 

 Nematematické postupy – nepotřebuji počítat (rozdělte se, koho je víc) 

 Každá slovní úloha musí končit otázkou, je dobré, když je v ní nějaká změna 

 Modelování – řešení slovní úlohy může jít úsudkem 

 Reakce na slyšené slovo vyvolává komplexní představy (tři předměty, zavřete 

oči, jeden vytváří zvuk, poznejte který) 

 Popsat vizuální představu (co je rumpál – čl. při vysvětlení točí rukou) 

 Představy provázané s emočním zážitkem jsou silnější 

 Zkoumání věci jen pohledem X i hmatem. Malé dítě potřebuje k poznávání 

předmětů také kousání, házení, tlučení... 

 Vnímání makro prostoru – exkurze po třídě (kde všude máme sluníčka) 

 Každé tvrzení musí být doloženo důkazem (ano, nad poličkou je sluníčko, na 

obrázku i vedle dveří – ukázat na ně) 

 Běhám za jedním dítětem a kopíruji jeho cestu – psí křivka  

 Pozoruji, s čím si děti raději hrají 

 Výzkum ukázal, že interaktivní tabule je dobrá jen pro určité školní předměty 
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 Změna prostoru a závislost na poloze, kde má dítě reprodukovat (např. ve škole 

při zkoušení – dítěti se nemusí vybavit z domova naučená látka, protože má 

paměť navázanou na konkrétní výrazný prostor)  

 Měnit třídy, umírnit výzdobu třídy 

 Naučit dítě zabodnout oko - ukaž obrázek – používat ukazovátko 

 Dráty – tvarování – mozek předbíhá akci 

 Pozorování slunce – lepení sluníček na okno Jana Havlíková – „O sluníčku“ 

 Krátkodobá a dlouhodobá paměť + operační paměť 

 

 Zásobník aktivit 

 Čtěte dětem 3, 6, 12, 18, 20 

 V beletrii se zprimitivňuje jazyk, zkracují se souvětí, podkladem je scénář 

k filmu 

 Co si dítě pamatuje z vyprávěného – jména + atributy, nereagují na slovesa 

(slovesa ovládají časoprostorové změny) 

 Kam jdeme – dva jdou, jeden radí, ostatní kontrolují. 

 Identifikace kvantity v toku řeči – krátké příběhy, děti leží hlavou na stole (nebo 

sedí u stolečku), jakmile uslyší číslo, zvednou prst 

 Klíčové slovo „možnost“ – můžu si vybrat z několika možností 

 Slovem „který“ – se ptám na objekt, „jaký“ – na charakteristiku objektu        

 Tvorba zpracování představ – ukazování na prstech před sebou X za zády X 

pod stolem,… 

 V některých zemích nelze zařadit děti s mentálním postižením do inkluze  

 Číslo - konfigurace stejného počtu drobných předmětů, které přesouváme  

(nejprve se vymění jeden za jeden, pak předměty – sudý počet (6) – filcová 

podložka pastelových barev, paravány) 

 Spojit vypočítávání s pohybem, rytmem 

 Úchopy - drapák, klíšťkový, špetkový, ... 

 Čteme z leva doprava, ale v matematice konstruujeme zespoda, zprava, dolu, ... 

všemi směry 

 SPgŠ - skripta Kaslové 

 Příprava na výuku je polytechnická činnost podporovaná MŠMT 

     

Pozor – na napovídání, rady a dodělávání. 

Zapsala: Mgr. Pavla Kicková a Martina Prosecká 

 

V Kralupech nad Vltavou 12. 9. 2019 


