Podpora logopedické prevence - grant
MŠMT
Zapojení naší školy do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
INFORMACE O PROJEKTU

Rozvojový program MŠMT
„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“
Vážení rodiče,
vypracováním projektu a získáním dotace jsme se zapojili do Rozvojového programu podpory
logopedické prevence a zaměřili se na děti s narušenou komunikační schopností. Ve
spolupráci s pracovnicemi SPC a s vámi rodiči bychom chtěli včas tuto problematiku
podchytit a nabídnout dětem hravou formou rozvíjet řečové schopnosti, komunikativní
dovednosti a kultivovaný projev.
V lednu 2014 byla naše MŠ se svým projektem vybrána a pro období 1.1.2014 – 31.12.2014
získala grant z Rozvojového programu MŠMT „PODPORA LOGOPEDICKÉ
PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2014“.
Pro tento projekt jsme si zvolili název :
„Co nejvíce písniček, napraví můj jazýček. Zpívat, kreslit, povídat, celé tělo rozhýbat“.
Písničky děti provází celý život. Při nácviku zapojujeme celé tělo, pomocí gestikulace si děti
lépe zapamatují text – zdokonalují se v oblasti jemné motoriky (grafomotoriky, správné
držení tužky) i hrubé motoriky a pohybového aparátu, děti se snaží sladit pohyb s hudbou,
procvičují si dechová a rytmická cvičení, intonaci, pozornost, pamět, slovní zásobu, rozvíjení
obratnosti mluvidel, fonetický sluch a sluchové vnímání, a to vše je součástí logopedické
prevence.
Získané finanční prostředky budou použity na :
 vzdělávání pedagogů v oblasti logopedické prevence
 materiální vybavení logopedické třídy metodickými, logopedickými a
grafomotorickými pomůckami
 na tvorbu a realizaci aktivit, spojených s rozvojem řeči u dětí předškolního věku
Projekt bude realizován ve všech třídách.
A jak je projekt plněn a realizován?
 3 pedagogické pracovnice absolvují akreditovaný kurz logopedické prevence
 zřídíme logopedický koutek
 ve spolupráci s pracovnicemi SPC připravíme přednášku pro rodiče a umožníme
rodičům konzultace

 pracovnice SPC přijde do MŠ a bude vyšetřovat jednotlivé děti a doporučí nám, jak
máme s nimi pracovat, v průběhu roku bude docházet do MŠ a vše kontrolovat
 učitelky si rozdělí děti z jednotlivých tříd , budou s nimi individuálně pracovat a vše
zapisovat do třídní knihy a do složek jednotlivých dětí

