Od října 2019 pro Vás otevíráme nový kurz:

ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE D. B. ELKONINA

Co je metoda dle D. B. ELKONINA ?
Jedná se o speciální trénink jazykových schopností – metodu podle prof. D.B.Elkonina (spoluautorkami české verze jsou Prof. PhDr. Marína
Mikulajová, PhD., PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.
Metoda, kterou lze předcházet možnému rozvoji poruch učení u dětí školního věku, která vede k rozvoji předčtenářských dovedností.
V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Dítě se nejdříve naučí chápat hláskovou
strukturu mluvených slov (naučí se slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Hlavní odlišnost
metody podle Elkonina však spočívá v tom, že děti se neučí jednotlivosti pokusem a omylem, ani mechanicky, nazpaměť. Učí se chápat
principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny (grafémy). Další jedinečností Elkoninovy metodiky
je rozvoj osobnosti dítěte a jeho kognitivního potenciálu, pozornosti, sebekontroly, komunikace, kritického myšlení a kooperace.

Jak trénink probíhá?
Celá metodika je tvořena formou hry „v krajině slov a hlásek“. Obsahem hry je učení o jazyku. Cílem hry je získat novou představu o slově.
Aby učení bylo hravé, vystupují tu postavy jako Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky, Hláskojedi, kamarádi Tap a Ťap, Bacil Omyl. Trénink
fonematického uvědomování má čtyři etapy, rozpracované do 32 lekcí.
Trénink jazykových schopností vyvozuje u dětí předškolního věku vědomou orientaci ve fonologické struktuře jazyka, což je uvědomování si
hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami. K tomuto účelu využívá metodika modelování
prostřednictvím žetonů.

Ukázka práce s žetony:

Pro koho je rozvoj fonematického uvědomování určen?

•
•
•
•
•
•
•

pro všechny děti předškolního věku před vstupem do 1. třídy základní školy (jako stimulační program- dítě min. 5 let)
pro děti s odkladem školní docházky
pro děti s narušeným vývojem řeči
pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici
pro děti s vývojovými poruchami učení
pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)
pro školní děti, které jsou v prvních letech školní docházky slabé ve čtení

Celkem 33 lekcí - 1x týdně - cena 220,-Kč /lekce - celý kurz 7260,- Kč (lze rozložit do 3 splátek)
Počet dětí:
minimálně 3 děti - maximálně 6 dětí
Začátek kurzu:
po naplnění kapacity – během měsíce října
Přihlášky a další případné dotazy na t.č. 724 358 384 – J. Tůmová – certifikovaná lektorka , nebo Mgr. A. Váňová –
606 206 736.

Těšíme se na Vás J

