JAK POMOCI S ČEŠTINOU DĚTEM S ODLIŠNÝM
MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ?

Máte ve Vaší mateřské škole děti, které neumí česky? Je pro Vás obtížné se s nimi domluvit a zapojit
je do činností ve třídě? Tyto děti potřebují podpořit ve výuce češtiny, aby nebyly z aktivit a kolektivu
vyřazovány a nezůstávaly stranou. Dovolujeme si nabídnout Vám několik možností, jak děti ve Vaší
školce podpořit a napomoci jim v zapojení do dění ve třídě. Nabízíme i tipy, které Vám mohou práci
usnadnit a zpříjemnit.
V následujících odkazech naleznete články k tématu na portálu Inkluzivní škola.cz.

INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÁ PODPORA
Výhodou individuální práce je možnost přizpůsobit činnosti jazykové i věkové úrovni dítěte, jeho
potřebám, zájmům, povaze i aktuální náladě. Při individuální práci můžete například dítě připravit
na následující činnosti. Je dobré pracovat systematicky a plánovat. Přečtěte si v článku, jak si
individuální práci s dítětem zorganizovat.
https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-aneb-cizinci-ve-skole/jazykovy-rozvoj-individualni-prace

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ A FINANCOVÁNÍ KURZŮ ČEŠTINY
Díky novele školského zákona z roku 2016 může MŠ na základě podpůrných opatření doporučených
ŠPZ zažádat o finance na výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Jazykový kurz češtiny pro skupinu
dětí s OMJ může vést někdo z učitelů MŠ nebo externista.
https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-aneb-cizinci-ve-skole/podpurna-opatreni-pro-deti-s-omjv-ms

METODA KIKUS PRO VÝUKU ČEŠTINY
Po dva roky pilotovala META německou metodu KIKUS na dvou pražských mateřských školách.
Metoda se osvědčila a je ideální pro vedení kurzu češtiny jako druhého jazyka. Využívá efektivní
nástroje, které cíleně zprostředkovávají jazyk skrze hry pro děti v malých skupinách. Podporuje
zapojení rodičů ve smyslu partnerství při vícejazyčné výchově a vzdělávání dítěte.
https://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-ceske-skole-aneb-organizace/kikus
https://www.inkluzivniskola.cz/content/kikus-vyuka-druheho-jazyka
https://www.inkluzivniskola.cz/content/kikus-kurz-v-fms-slunicko-pod-strechou-v-201617

ŘÍZENÉ ČINNOSTI VE TŘÍDĚ
Jazykově podporovat děti s OMJ lze i v řízené činnosti, stačí je při plánování činností zohlednit.
Je dobré využívat názornost, přizpůsobit jazykový projev a řízenou činnost upravit tak, aby se do ní
mohly děti s OMJ také zapojit a něco nového se přiučit. V článku najdete tipy, na co je třeba
při plánování myslet.
https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-aneb-cizinci-ve-skole/jazykovy-rozvoj-v-kazdodennichcinnostech

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY MŠ
Stručný vhled do jazykové podpory dětí s OMJ (4 vyučovací hodiny)
https://www.meta-ops.cz/seminare/strucny-vhled-do-jazykove-podpory-deti-s-odlisnym-materskymjazykem-v-ms-0
Jazyková podpora dětí s OMJ (8 vyučovacích hodin)
https://www.meta-ops.cz/seminare/jazykova-podpora-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-v-ms-0

Jazyková podpora dětí s OMJ pro pokročilé (12 vyučovacích hodin)
https://www.meta-ops.cz/seminare/jazykova-podpora-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-v-mspro-pokrocile

DOPORUČUJEME PUBLIKACI:
Nápadníček aktivit pro MŠ - Činnosti pro celou třídu s ohledem na děti s OMJ
Na jaře jsme pro Vás vydali prakticky zaměřenou publikaci, která nabízí inspiraci pro práci s celou třídou
s ohledem na zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem. Nápadníček představuje obecné principy
práce pro zapojení dětí s OMJ při řízených činnostech (tzv. „desatero“), nabízí týdenní projekt zaměřený
na lidské tělo a několik konkrétních příkladů her a činností. Ty jsou navrženy tak, aby byly v souladu
s běžnou praxí v MŠ a jejich příprava nebyla příliš časově náročná.
Publikace vč. obrázkových příloh je volně ke stažení na webu, po dohodě (slaba@meta-ops.cz) je
možné si ji v tištěné verzi zdarma vyzvednout v kanceláři METY. Zaslat ji můžeme poštou při uhrazení
poštovného.
https://www.meta-ops.cz/metodicke-a-vyukove-materialy#napadnicek

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03)
je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu
Ministerstva vnitra České republiky.

