Psychologický profil dítte
pedškolního vku
Sobota, 8. 4. 2017

Prohlídka MŠ Elišky Krásnohorské - pro zájemce
08:00 — 08:20

Prezence účastníků
08:20 — 08:25

Úvodní slovo a zahájení
08:25 — 08:30
— PhDr. Eva Cveková

I. BLOK - Psychologický profil dítěte ve věku 3 - 7 let
08:30 — 10:00
Předškolní období není zdaleka jenom přípravou na školu, nýbrž přípravou na život v daleké
budoucnosti. Dítě překračuje hranice své rodiny a vstupuje do společnosti jiných dětí, velkou
roli zde hraje MŠ. Období mezi 3-6 rokem je nazýváno „zlatou dobou dětství“, dobou her, která
se nám nejintenzivněji otiskuje do paměti. Doba nejživější fantazie, která pomáhá přenést se
přes všechny problémy a vytvářet si vlastní kouzelný svět. Je to také období největší
sugestivity, kdy dítě „otiskuje“ své prostředí. Bez velkých těžkostí přijímá nejen domácí řád a
všechny možné rodinné zvyklosti a rituály, ale i atmosféru domácího soužití.

— Mgr. Lenka Bínová

Přestávka
10:00 — 10:05

II. BLOK Význam a vývoj hry u dítěte v předškolním věku
10:05 — 11:35
Účastníkům této části semináře budou předány informace o psychických zvláštnostech
předškolního věku (3-7 let) – emoce, kognitivní vývoj, fantazie, vývoj řeči a upevňování
sociálních schopností a dovedností u dítěte ve věku 3-6 let.
Psychologie hry – bude vysvětlen význam her v dětském věku, hra jako diagnostický prvek a
nejpřirozenější aktivita dítěte. Vysvětlena bude otázka důležitosti pohlavní identifikaci v tomto
vývojovém období nedílnou součástí je právě projekce přes hru.

— Mgr. Lenka Bínová

Přestávka
11:35 — 11:45

III. BLOK - Zásady výchovy - pozice dítěte v rodině
11:45 — 14:00
Dále se zaměříme na problematiku tvoření hodnot a morální výchovy v rodině, na nevhodné
rodičovské přístupy, dále pak bude probrána problematika tvoření hranic a jejich dodržování
dítětem – rizika vadných edukativních postupů ze strany rodiny i mateřské školy.

— Mgr. Lenka Bínová

Ukončení a závěr
14:00 — 14:15

