TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE D. B. ELKONINA
aneb

Jak připravit předškoláka na čtení
INFORMACE PRO RODIČE

Jaké schopnosti tvoří základ budoucího čtení?
Psychologové považují za základ čtení jazykové schopnosti. Na samém začátku dítě musí pochopit, jak se z hlásek tvoří slova: například proč je slovo
HAD kratší než slovo ŽÍŽALA. Smyslem čtení je porozumět čtenému a umět
to zužitkovat. Proto je důležitá také paměť a porozumění řeči.
Půjde čtení ve škole všem dětem snadno?
Ne, nepůjde. Je mnoho dětí, které odborníci považují za nezralé a nedostatečně
připravené na školu. Mezi rizikové patří například děti s poruchami řeči, sluchu,
rozumovým zaostáváním, motoricky neobratné, hyperaktivní a nepozorné.
Samostatné kategorie představují děti ze znevýhodněného prostředí, děti
cizinců, které neovládají češtinu, a též děti rodičů, kteří měli v dětství dyslexii.
Dá se předcházet potížím už v předškolním věku?
Existuje mnoho vědeckých důkazů o tom, že ano. Cílené rozvíjení jazykových schopností je velmi účinné a působí jako prevence před těžkostmi ve čtení a dyslexie.
O čem je Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina?
Jedná se o tréninkový program zaměřený na ty jazykové schopnosti, které jsou
dle vědeckých důkazů pro budoucí čtení nejdůležitější. Program trvá jeden
školní rok a s dětmi pracují certiﬁkovaní odborníci vyškolení v akreditovaném
kurzu k metodice dle D. B. Elkonina na Univerzitě Karlově.

Rodiče, kteří mají zájem o Trénink
jazykových schopností podle Elkonina pro svoje dítě, najdou všechny informace na webové stránce:
www.elkonin.cz
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