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pracoviště MŠ Fialka, Brunnerova 3/1011, 16300 Praha 6 – Řepy, tel. 235314003, 739652664 

 
 

                                   PROJEKT 
 
 
KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK SOCIALIZACE 
DÍTĚTE V MŠ S VYUŽITÍM MATEŘSKÉHO JAZYKA 
 
 
Motto: „Co se dítě učí v prvních šesti letech, je pro život nejdůležitější. Do 
šesti let se utvářejí  postoje, vztahy a hodnoty dítěte, na nichž bude stavět celý 
svůj budoucí život.“  
 

 
 
Úvod: 
 

Dětství je velmi důležité období, v němž se formují základy osobnosti. To, jak je 
prožijeme, se projeví v našem budoucím chování a prožívání. 

Vstup dítěte do mateřské školy je počáteční fází sekundární socializace. V procesu 
socializace hraje mateřská škola velmi důležitou roli. Jedná se o prvotní zkušenost dítěte se 
vstupem do větší sociální skupiny, a proto se zásadně podílí na kvalitě dalších přechodů a 
změn. K socializaci dochází v rámci sociální interakce prostřednictví tzv. sociálního učení. 

Jedním z důležitých nástrojů sociální interakce je komunikace. Komunikace, jako 
součást našeho každodenního života, představuje určitou specifickou schopnost člověka 
spojovat se s okolním světem a umožňuje nám v dané konkrétní situaci jednat a reagovat, ať 
už verbálně či neverbálně. 

Základním dorozumívacím prostředkem komunikace je řeč, komunikaci zpřesňují také 
gesta a tzv. neverbální chování. Každá kultura má svůj národní jazyk, který slouží člověku 
jako nástroj zprostředkující poznávání světa. Prostřednictvím řeči rozvíjíme mezilidské 
vztahy.  Naši komunikaci můžeme tedy považovat za cestu od sebe k druhým lidem. 

 
Mateřská škola při jazykové výchově nejen rozvíjí přirozené komunikační schopnosti 

a zájmy dětí, ale také vyrovnává případné nesprávné jazykové vlivy okolí.  
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 Charakteristika MŠ LAUDOVA se speciálními třídami: 
 

Mateřská škola LAUDOVA se skládá ze čtyř komplexů (MŠ FIALKA, MŠ DUHA, 
MŠ SLUNÍČKO, MŠ OPUKOVÁ – DOMEČEK), které tvoří běžné třídy a třídy speciální. 
Složení dětí běžných tříd ve všech školkách je věkově smíšené (jen v MŠ FIALKA se letos v 
jedné třídě sešly děti předškolního a školního věku s odkladem školní docházky). Ve 
speciálních třídách (MŠ DUHA, MŠ FIALKA) jsou děti též věkově různorodé. Do běžných 
tříd (MŠ FIALKA, MŠ DUHA, MŠ DOMEČEK) jsou také integrovány děti s postižením a 
 v těchto třídách je kromě učitelek přítomen i asistent pedagoga. 

Do jednotlivých škol dochází několik dětí z jiného jazykového prostředí (děti cizinců, 
děti ze smíšených manželství) a proto Školní vzdělávací plán akceptuje i prvky multikulturní 
výchovy. 

Do speciálních tříd i do integrace jsou zařazovány děti s různými druhy a stupni 
postižení, v MŠ FIALKA dominují poruchy autistického spektra (PAS). Vzhledem k tomu, že 
autismus je porucha, jejíž dopady jsou nejvíce patrné v oblasti komunikace a sociálních 
vztahů, zohledňuje je i náš projekt a náměty týkající se problematiky PAS jsou zahrnuty v 
jednotlivých podbodech. 
 
 
 
Cíl projektu: 
 

Hlavním cílem je v maximální míře podpořit rozvoj komunikace a prosociálního 
chování všech dětí a tím přispět k jejich úspěšné socializaci v MŠ. 
 
 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 
 
 rozvoj schopnosti komunikovat - systematický rozvoj řeči dítěte (rozvoj slovní 

zásoby), podpora jazykového cítění a vnímání mateřského jazyka, cvičení schopností a 
dovedností, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje (kultivace 
projevu) 

 rozvoj sociálních dovedností - spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a 
rozhodnutích 

 chápání odlišnosti a jedinečnosti, vytváření prosociálních postojů (soc. citlivost, 
toleranci, respekt) 

 vytvoření předpokladů pro úspěšnou socializaci dítěte prostřednictvím pedagogické 
práce v MŠ  

 poznávat sebe sama a rozvíjet pozitivní city k vlastní osobě, rozvoj sebevědomí dítěte 
 poznávat, spoluvytvářet a respektovat pravidla společenského soužití 
 rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně a prosociálně, aktivně se 
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

 osvojení si a pochopení růzností kulturních komunit, připravit se na život v 
multikulturní společnosti 

 rozvoj schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní 
schopnosti, fantazii, zájmy, nadání 

 příprava dětí na povinnou školní docházku 



 3 

Očekávané výstupy: 
 
v oblasti komunikace:  
      

- správná výslovnost a srozumitelné vyjadřování 
- bohatá a věku přiměřená slovní zásoba (aktivní i pasivní)   
- porozumění slyšenému  
- umění klást otázky a hledat odpovědi 
- dovednost vyjadřovat a sdělovat své prožitky a nálady, v běžných situacích 
- komunikovat bez zábran a ostychu, umět vyjádřit své potřeby a požádat o pomoc 
- schopnost vést smysluplný dialog (naslouchat, neskákat do řeči, sledovat obsah, 

dát prostor druhé osobě, ptát se 
- schopnost užívat alternativní způsoby komunikace – podpořit slova gesty, 

rozlišovat některé symboly, rozumět jejich významu i funkci v běžných situacích 
 
v oblasti sociální interakce: 
 

- adekvátně navazovat sociální vztahy 
- vědomě dodržovat základní pravidla chování (dohodnutá pravidla chování ve 

třídě), na základě jejich znalosti dokázat vyvodit algoritmus řešení problémových 
situací 

- dokázat uplatňovat základní společenské návyky (pozdravit, poděkovat, poprosit, 
rozloučit se, neskákat do řeči) 

- respektovat autority, naslouchat a plnit pokyny 
- rozvoj empatie a ochotě pomoci  
- umět navázat kontakt, ukončit kontakt, dovednost říci ano/ne 
- schopnost vést smysluplný dialog – dát prostor i druhé osobě 
- uvědomění si odpovědnosti za své jednání a nést důsledky 
- schopnost hrát si i s ostatními dětmi, dodržovat dohodnutá pravidla hry 
- dokázat se ve skupině prosadit i podřídit, domluvit se a spolupracovat  
- umět se bránit projevům násilí jiného dítěte, rozvoj ovládání agresivních tendencí 

 
 
Organizace a realizace projektu:  

 
Projekt prolíná vzdělávacím obsahem Školního vzdělávacího programu a tvoří 

nedílnou součást veškerého dění v mateřské škole během školního roku 2012-2013. Je 
realizován při všech výchovně-vzdělávacích činnostech i v průběhu mimoškolních aktivit. 
Například při: 

 
- individuální a skupinové práci 
- řízených i volných  činnostech v hernách a pracovnách 
- sportovních aktivitách 
- pobytu na zahradě 
- během vycházek, výletů a návštěv kulturních akcí 
- v těsné spolupráci s rodinou dítěte 
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Příklady využívaných metod a aktivit: 
 
 péče o výslovnost – nácvik správného dýchání, tempa řeči, artikulace, v návaznosti na 

péči logopeda 
 rozvoj slovní zásoby – rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby – povídání v ranním 

kruhu, komunikace dítě - dospělý nebo dítě – dítě 
 rozhovor, hry se slovy, hádanky, rýmování, péče o spisovný jazyk, práce s obrázky, 

popis činnosti 
 četba knih, interpretace slyšeného, dramatizace  
 společné diskuse, individuální a skupinová konverzace – vyprávění zážitků, příběhů 
 samostatný slovní projev na určité téma 
 hudební aktivity – hra na hudební nástroje, rytmizace, zpěv 
 sluchová cvičení – přednes, recitace 
 poslech pohádek a písniček na CD 
 práce s obrázkovým materiálem – dějová posloupnost, doplňování obrázků, popletené 

obrázky, puzzle, skládačky 
 prosociální a námětové hry – na rodinu, kuchaře, dopravu, povolání, lékaře, společné 

hraní, střídání rolí, půjčování hraček jeden druhému 
 grafické a výtvarné aktivity – kresba, napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, 

komentování kresby, rozvoj jemné motoriky 
 činnosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky – časopisy, noviny, knihy, 

audiovizuální technika, počítačové výukové programy 
 pohybové aktivity – společné závodění, hry družstev, rehabilitační cvičení 
 hry venku – na herních sestavách, pískovišti, fotbal, hokej, hry s míčem, procházky  
 sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů – návštěva divadla, kina, 

maňáskové divadlo, loutkové ztvárnění pohádek a příběhů učitelkou, ztvárnění 
pohádek a příběhů dětí dle jejich fantazie 

 setkávání a komunikace s vrstevníky z jiných tříd, celoškolní akce, výlety, oslavy 
tradičních svátků, školy v přírodě 

 mluvní vzor pedagogů a rodičů 
 
 
Ukázka konkrétních činností: 
 
Hudební činnost: nácvik nové písničky "Jablíčko a sluníčko"  
Motivace: motivační povídání s dětmi o podzimním období, jak se s pomocí sluníčka mění 
barvy - sluníčko si hraje na malíře - s dětmi si také zahrajeme na malíře 
Vlastní písnička: s dětmi se naučíme slova i melodii, k lepšímu zapamatování použijeme 
pomyslnou pastelku – ruku, kterou naznačujeme podle slov písničky tahy štětcem, po obloze 
a poskoky při trhání jablíček 
Tematické hry: 
"Kde roste jablíčko?" - na nejvyšší větvičce, na prostřední větvičce, na spodní větvičce, 
jablíčko leží pod stromem. Říkáme příklady v různém pořadí, děti napodobují výšku 
rostoucího jablíčka. 
"Čáp ztratil čepičku" - může mít jablíčko jinou barvu než červenou? Jaké barvy už poznáme - 
hledání předmětů podle zadaných barev. 
Další hry: 
„Veselý míček“ – při komunikaci v komunikativním kruhu - děti se učí komunikovat podle 
předem daných pravidel - může mluvit pouze ten, kdo má v ruce "veselý míček". 
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Používané nástroje a pomůcky: 
 
 obrázky, knížky, časopisy 
 písničky, říkanky, básničky, rozpočítadla 
 pohádky, příběhy 
 tematické hračky – panenky, maňásci, loutky, zvířátka, kuchyňka, vláčkodráhy, 

řemeslný ponk, lékárnička, aj. 
 společenské stolní hry – pexeso, domino, deskové hry, stavebnice, vkládačky, puzzle 
 výtvarný materiál – modelína, keramická hlína, prstové barvy, tempery, pastelky, 

razítka, vykrajovátka 
 pracovní listy a sešity 
 elektronické hračky a pomůcky – zvukové hračky, PC, CD přehrávače 
 verbální i neverbální komunikační techniky – mluvené slovo, gesta, znaky, VOKS, 

procesuální schémata 
 pomůcky v tělocvičně - šátky, gumy, obruče, padák 

 
 
Závěr: 

 
Základním předpokladem úspěchu celého projektu je navození atmosféry tvůrčí 

spolupráce, partnerství a přátelství. 
Uplatní se zde všechny mechanizmy sociálního učení, tj.:  

- napodobování, jímž si dítě nevědomky osvojuje dovednosti a formy chování 
- sociální posilování – máme tendenci opakovat to chování, za něž jsme odměňováni, 

odměnou mohou být různé druhy pochval, úsměv, pohlazení (sociální odměna), ale 
také odměny materiální a činnostní (bonbón, oblíbená hra) 

- observační (zástupné) učení – dítě se učí tím, že pozoruje jednání druhých a následně 
je imituje, observační učení se uplatňuje zejména při osvojování si jazyka 

- identifikace, neboli přijímání a zamítání modelů - identifikace je založena na velmi 
kladném nebo velmi záporném vztahu dítěte k modelu 

  
 Uspěchané tempo našich životů, zaneprázdněnost rodičů a charakter jejich 
zaměstnání vede k tomu, že převážná většina dětí navštěvuje mateřské školy celodenně. 
Školky tak zprostředkovávájí nejenom kontakt s vrstevníky, ale stále více jsou i prostorem pro 
výchovné působení. Děti zde tráví většinu dne, spolupracují při společných činnostech, 
společně si hrají, učí se si být navzájem oporou, pomáhat si. V mateřské škole jsou tak 
položeny základy těch vlastností, které lidskému jedinci umožňují uspokojivě se zařadit do 
širší společnosti. Velké nároky klade náš projekt také na osobnost učitelů, jejich charakterové 
vlastnosti, odborné znalosti a zkušenosti. 
  
 Byly bychom nesmírně rády, kdyby tento projekt alespoň částečně podpořil 
komunikativní dovednosti dětí, pomohl k utváření pozitivních vztahů dítěte k dítěti či 
dospělému, posílil, kultivoval a obohacoval jejich vzájemnou komunikaci a zajišťoval pohodu 
těchto vztahů. 
                                                                    
                                                                Zpracoval celý pedagogický kolektiv MŠ FIALKA. 
                                                                                   Za MŠ FIALKA Mgr. Zora Svobodová 
                                                                                                                           Vedoucí MŠ  
 
V Praze dne 11. 10. 2012 


