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Úvodní slovo
Metodika, kterou držíte v ruce, vznikla na základě zkušeností pracovníků vedoucích
aktivitu Nácviky sociálních a komunikačních dovedností (dále jen NSaKD) pro děti   
 s PAS (porucha autistického spektra) a opožděným vývojem, konaných na
pracovišti rané péče Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí.
 
Komu je určena
Je určena pro odborné pracovníky, pracujícími s dětmi ve věku 3-7 let, které mají
potíže komunikovat své potřeby, zpracovávat emoce, navázat kontakt s ostatními
dětmi, mají diagnózu nebo podezření na PAS.  

Co v metodice najdete
Metodika obsahuje popis aktivity NSaKD v 5 krocích tak, jak se osvědčil
pracovníkům rané péče. Jednotlivé kroky cílí na rozvoj výše uvedených oblastí        
 a rozvoj oblastí ze symptomatiky PAS. Modře uvedený text představuje
zkušenosti/tipy dobré praxe. Červený text doporučení pro starší a pokročilejší děti.
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Dětem aktivitu nejdříve názorně předveďte a vysvětlete, jak se cviky provádí. 
Pokud je to vhodné, rodič dětem pomáhá např. v případě, že dítě potřebuje
oporu či pomoc (aktivně zapojovat rodiče). 
Můžete donášet jednotlivé prvky postupně, aby se podpořilo soustředění        
 na danou aktivitu.
Po vystřídání všech dětí a ukončení opakování, vyzvěte děti k úklidu.

Cíl: Zlepšit koordinaci svalových skupin a vnímání těla v prostoru. Naučit děti
střídání s kamarádem.
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Struktura aktivit

Rozvoj motoriky1.

rovnovážná cvičení (chůze po linii/obrubníku, chůze po polštářích, stoj na jedné
noze),
koordinace obou polovin těla (hod míčem obouruč, přeskoky, posílání/chytání míče),
vnímání polohy těla (houpání, prolézání ohraničeným prostorem),
jemná motorika (sbírání drobných předmětů, skládání puzzle, stříhání),
koordinace oko-ruka (vytahování konkrétního předmětu z krabice, lovení
magnetických ryb, stisknutí  tlačítka),
nápodoba dle vzoru (předcvičování, cvičení pomocí obrázkových karet, videa …).

          Typy aktivit:

Pro všestranný rozvoj by se během cyklu měla prostřídat cvičení z následujících oblastí:
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