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Rybičko zlatá, přeji si… 

 
 V dnešní přetechnizované době počítačů, internetu a dalších médií, v době neustálého spěchu, kdy rodiče nemají na své 
děti dostatek času a děti často vysedávají u počítače či televize, se projevuje klesající úroveň řečových dovedností dětí a 
mládeže (chudší slovní zásoba, nižší úroveň vyjadřování, špatná výslovnost, chybějící schopnost reprodukování děje 
atd.) Pedagogové naší MŠ si tento stav uvědomují. Na sklonku loňského roku vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy Rozvojový program na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. Protože 
právě předškolní věk je pro rozvoj dítěte nejdůležitější a řeč vypovídá o úrovni jeho pohybových schopností, o jeho 
myšlení, sociálním chování i charakterových rysech osobnosti, zapojili se pedagogové MŠ Milady Horákové do 
programu zpracováním projektu Rybičko zlatá přeji si… Mezi mateřskými školami z celé republiky uspěli a získali pro 
realizaci projektu 80 tis. Kč. Jeho realizace bude probíhat od ledna do prosince 2014. 
 
Projekt obohatí výchovně – vzdělávací program Barevný 
svět kolem nás, který podporuje všestranný harmonický 
vývoj dítěte a logopedická prevence prolíná všemi oblastmi 
vzdělávání. K logopedické prevenci patří rozvíjení jemné a 
hrubé motoriky, pracovní, hudební a výtvarné činnosti, 
v neposlední řadě také pohybové činnosti.V současné době 
se v mateřské škole dětem věnují již tři logopedické 
asistentky a projektem zajistíme vzdělávání dalších 
pedagogů, abychom mohli poskytnout logopedickou 
prevenci dětem ve všech třídách. Cílem je, aby co nejvíce 
dětí odcházelo do 1. třídy základní školy s mluvními 
dovednostmi na dobré úrovni, rozvoj osobnosti dítěte, 
získání samostatnosti a jeho začlenění do společnosti. 
Chceme také naučit děti správnému dýchání, artikulačním 
cvikům a tím ovlivnit správný vývoj řeči a předejít 
poruchám. Pořízení moderních speciálních logopedických 
výukových programů zaměřených na podporu rozvoje řeči a 
komunikačních dovedností pro předškolní děti, pro výuku 
pomocí ICT techniky, napomůže ke stimulaci a podpoře 
individuálních rozvojových možností každého dítěte. 
Projekt také považujeme za příležitost, jak vytvořit úzkou 
spolupráci s rodiči a najít prostor pro vysvětlování, aby si 
pro své děti udělali více času, protože jim chybí především 
osobní kontakt a mluvní vzor. Vycházíme z Komenského 
moudrosti: ,,Činnosti se učíme činností a s dítětem 
mluvme a mluvme.“ 
   
 V rámci projektu chystáme pro děti i jejich rodiče spoustu zajímavého. Patří sem zajišťování společných akcí s rodiči 
(např. vystoupení pro rodiče – dramatizace pohádek, hudební a hudebně pohybové činnosti apod.), depistáže, které může 
být také rodič přítomen nebo jsou rodičům logopedickou asistentkou předávány výsledky a návrhy dalších postupů práce 
s dítětem, přednášky pro rodiče v oblasti logopedie, Putování za zlatou rybkou a vodníkem Povídálkem, divadelní 
představení ve Fabrice, Noc s Andersenem - noční školka v MŠ, návštěva městské knihovny,Vodnické povídačky a 
mnoho dalšího. Vždyť: Kdo si hraje, nezlobí!  
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