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Manuál som zostavila tak, aby ste si mohli vyskúšať doma zmysluplné aktivity,

ktoré podporia čiastkové funkcie mozgu detí s poruchou pozornosti

(ADHD/ADD).  Vďaka manuálu budete môcť vyskúšať  informácie z kurzu u vás

doma.

 

Pre aktivity som vybrala prácu s číslami, ktorá sa mi osvedčila pri tréningu

pozornosti. Aktivity sú tvorené tak, aby ste využívali telesné zmysly. Teda

zmysly, ktoré sú základným pilierom pre učenie. Polovica detí s poruchou

pozornosti (ADHD/ADD) má ťažkosti v integrácií telesných zmyslov. To

negatívne ovplyvňuje ich schopnosť učiť sa a sústrediť sa. Aktivity som volila

tak, aby ste telesné zmysly využili vo svoj prospech.

 

Cíťte sa slobodné a slobodní, ak vás moje aktivity inšpirujú k  nejakým iným. Nič
vám nebráni niektoré aktivity zmeniť. Napríklad aj tým, že čísla vymeníte za

písmenka. Aktivity v manuále sú len inšpiráciou. Verím, že prerastú v nový
pohľad na spôsob učenia sa u vás doma.

 

Prajem, nech sa vám darí.
Soňa 
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sčitovať a odčitovať spamäti,

sú pre ne veľmi ťažké príklady s prechodom cez desiatku (napr.: 7+6=,

13+9 =, 12-5 =),

majú ťažkosti orientovať sa na číselnej osi.

Predstava o čísle je  pojem, ktorý hovorí o tom, že deti pri počutí slova

"sedem" vedia, že je to 7 prvkov (napr.: 7 cukríkov, 7 prstov na ruke atď). A

naopak, ak vidia sedem autíčok, vedia povedať, že ich je 7. 

 

Ak deti nemajú v škole utvorenú predstavu o čísle, často nedokážu:

 

Predstava o čísle sa buduje s prvým detským záujmom o číslice. Záujem o

čísla je súčasťou zdravého vývinu dieťaťa. Od prbližne 3. rokov začína dieťa
používať číslovky v reči. Pomaličky začína vnímať, že číslovka označuje určitý
počet. Dieťa si postupne osvojuje rátanie číslic (v tomto bode ešte nemá za

vyslovením slova päť presnú predstavu počte prvkov). So záujmom o

počítanie prvkov (napr.: rátaním prstov na ruke), sa objavuje aj záujem o

poznanie číslice. Číslica je symbol a pre dieťa je zo začiatku len abstraktným

pojmom. Je v poriadku, aj dieťa dokončí poznávanie číslice v 1. ročníku ZŠ.

Dieťa si začína postupne spájať symbol číslice s počtom prvkov. V

predškolskom veku by táto predstava mala byť vytvorená vytvorená. 

deti predškolského veku zvládnu:

Predstava o čísle

spojiť symbol číslice s

počtom prvkov (pr.: dieťa vidí
dve čerešne a spojí ich s

číslicou 2), 

nakresliť počet prvkov po

videní číslice (dieťa vidí
číslicu 4 a nakreslí štyri

kvetinky),

vidí počet prvkov a napíše

správnu číslicu (pr.: vidí
nakreslené dve autá a

napíše číslicu 2)

v  1. ročníku ZŠ zvládnu:

vytvoriť skupinu z daným

počtom prvkov (napr.: prines  5
autíčok, odlož 4 kocky do

krabice),

určiť počet predmetov do 10
(napr.: koľko máš rúk? koľko

vidíš buchiet na tanieri?),

spájať dvojice rovnakých prvkov

(na papieri sú 2 bábiky, 3
autíčka, 4 koláče, 2 kvetiny, 3
mačky, 4 stromy). dieťa rovnaké
počty spája čiarou.
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Dieťaťu zakryjete oči šatkou. Vyberiete jednu kartu. Dieťa má prstom narátať počet

prvkov (napr.: 8). Vysloví názov číslice a nakreslí ju prstom vo vzduchu. Ak to nevie

alebo číslicu nakreslí nesprávne, presmerujte jeho prst na hmatovú číslicu. Prejdite

číslicu prstom a odokryte oči. Dieťa to môže zopakovať s otvorenými očami. Pokiaľ
na prvýkrát číslicu nakreslilo správne, odkryte oči a tešte sa s úspechu. 

sada kariet s hmatovými číslicami, šatka na zakrytie očí alebo škraboška

 

Spoznaj číslo

Ak dieťa nechce mať
zakryté oči, spravte si z

krabice tunel, kde dieťa
strčí ruky. Často sa to

týka detí, ktoré sú tzv.

taktilne defenzívne.

Pomôcky: 

Ako na to? 

Hádaj číslo
Pomôcky: 
sada kariet s hmatovými číslicami, šatka na zakrytie očí alebo škraboška
Ako na to? 

Dieťaťu zakryjete oči šatkou. Vyberiete jednu kartu. Dieťa má prstom obtiahnuť
číslicu. Následne vysloví názov číslice. Ako kontrolu správnosti, prstom zráta

hmatové prvky. Odokryte dieťaťu oči. Dieťa to môže zopakovať s otvorenými očami.

Deťom, ktorým sa darí, nemusíte po každom čísle odkrývať oči. Mohlo by ich to

otravovať.

Ak budete aktivitu robiť na

bruchu v pozícii ako je na

obrázku, posilníte držanie

tela v hornej polovici. Do

tejto pozície dávam často

deti, ktoré majú tendenciu

sa hrbiť pri stole.
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