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NADANÉ DIEŤA
Za intelektovo nadané dieťa sa všeobecne považuje dieťa s vysokou úrovňou
rozumových schopností, ktoré v porovnaní so svojimi rovesníkmi dosahuje výraznejšie
výkony v jednej alebo viacerých oblastiach činnosti, rýchlejšie sa učí, alebo prejavuje záujmy
typické pre deti staršieho veku.
Pre nadaného žiaka je charakteristické, že dokáže zvládnuť, spracovať, naučiť sa
a fixovať väčšie množstvo učebnej látky za podstatne kratší čas.
Základná charakteristika nadaných detí:
- od narodenia sú spontánne aktívne, pohyblivé, bystré, rady objavujú, experimentujú,
intenzívne reagujú na nové podnety,
- reč je skorá, výrazná a plynulá. Majú dobré verbalizačné schopnosti, hovoria zložitými
vetami, rýchlo si rozširujú slovnú zásobu,
- majú vynikajúcu pamäť, mnohé fakty a veci si zapamätajú, všetky informácie si
fixujú, triedia poznatky do celkov,
- ohromujú logikou svojho myslenia a schopnosťou robiť vlastné závery, vysoká je
úroveň originálneho a kreatívneho myslenia,
- poznajú písmená, niektoré vedia čítať, v 4. – 5. roku plynule čítajú, a to aj relatívne
náročné texty,
- popri vizuálnom zvládnutí tvarov písmen a schopnosti ich diferencovať, naučia sa
graficky napodobňovať tvary paličkového písma, dokážu napísať nielen svoje meno
ale aj jednotlivé slová,
- u niektorých detí sa mimoriadne skoro
objavujú výnimočné matematické
schopnosti, vedia dobre narábať s číslami, ovládajú počtové úlohy rôznej náročnosti,
- väčšina detí nepoužíva bežné hračky – mimoriadne dôležitá „hračka“ je pre nich
kniha, leporelá, detské encyklopédie, mapy, glóbusy, ale aj stavebnice, skladačky
veľmi obľúbený je počítač,
- niektoré deti sa ťažšie zaradzujú do kolektívu rovesníkov, majú zvýšenú potrebu
komunikácie s deťmi staršími, alebo s dospelými.
Je celkom prirodzené, že prudko akcelerovaný vývin v jednej oblastí /napr. verbálnej/
môže byť spojený s prejavmi pomalšieho zrenia v inej oblasti /napr. grafomotorickej/.
Stáva sa, že grafomotorický vývin týchto detí nie je veľmi kvalitný.
V predškolskom veku je mimoriadne dôležité včasné rozpoznanie nadania a odborná
pomoc týmto deťom. Má to totiž ďalekosiahly dosah na ich vývin.
Nadané deti si vyžadujú špecifickú formu vzdelávania. Po absolvovaní
psychologického vyšetrenia je možné poskytnúť týmto deťom vzdelávanie v triede pre nadané
deti v Základnej škole, Okružná ulica 17, Michalovce.
Psychologické vyšetrenie nadaných detí realizujú psychológovia, priebežne počas celého
školského roka.
V prípade záujmu, kontaktujte sa s nami.
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