ADAPTACE A ZAČLENĚNÍ DÍTĚTE V MŠ
Zabýváte se ve své praxi dětmi s odlišným mateřským jazykem? Nabízíme Vám několik témat
a odkazů na portál www.inkluzivniskola.cz, které by pro Vás mohly být užitečné. Závěrečný
příklad dobré praxe Vám přinášíme jako inspiraci pro řešení náročných situací.

NAD ČÍM SE ZAMYLET, NEŽ K VÁM DO MŠ NASTOUPÍ DÍTĚ S OMJ?
ZDE se můžete seznámit se základními otázkami, nad kterými je dobré se zamyslet ještě
předtím, než k vám do mateřské školy dítě nastoupí.

JAK USNADNIT DÍTĚTI ADAPTACI? (TIPY Z PRAXE)
Období adaptace je velmi náročné pro všechny děti, ZDE naleznete tipy, které pomůžou
dítěti lépe se adaptovat a zvyknout si na nové prostředí a chod mateřské školy. ZDE pak
najdete popis adaptačního týdne, který se každoročně na konci prázdnin pořádá v pražské
MŠ K Lukám.
M E T A, o.p . s – S p ol ečn o st p r o p ř í le ži to s ti m lad ých m i gr a n tů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
tel:
+420 222 521 446
+420 773 304 464

IČ: 26982633
č. účtu: 1211003572/5500

www.meta-ops.cz
www.inkluzivniskola.cz
e-mail: info@meta-ops.cz

JAK DÍTĚ S OMJ SPRÁVNĚ ZAČLENIT?
Nad procesem začlenění dítěte do kolektivu je dobré se zamyslet ještě před jeho nástupem
do MŠ. Doporučujeme položit si otázku, do které třídy dítě zařadíme. A zároveň děti ve třídě
na příchod dítěte s OMJ patřičně připravit. Při této příležitosti by bylo vhodné vybrat
patrona, který bude pomáhat dítěti s OMJ v běžném dni. Více informací ZDE.

JAK DÍTĚ S OMJ JAZYKOVĚ PODPOŘIT?
Jak dlouhé by měly být lekce češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)? Od čeho začít a jak sestavit
lekci? Má výuka probíhat individuálně nebo v rámci třídy? Odpovědi najdete ZDE.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
Jak probíhá výuka ČDJ? Jak efektivně čerpat podpůrná opatření? A jak spolupracují
pedagogové a asistenti? Jak funguje dobrá praxe v MŠ K Lukám najdete ZDE.

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.
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