
Zprávy 

Hračka a postižené dítě 

Sympózium na této téma se konalo 15. října 1992 v Kroměříži. Součástí 
sysmpózia byla i výstava hraček a rehabilitačních pomůcek pro tělesné a men-
tálně postižené děti, která trvala do konce měsíce. 

Účastníky sympózia byli pracovníci, kteří se zabývají výchovou a vzdělá-
váním postižených dětí. Zkušenosti s prací s hračkou, které přednesli naši 
přední odborníci i praktici (prof. dr. F. Kábele, CSc., PhDr. Vladimír Linc a 
další), budou všem přínosem v jejich náročné práci. Bylo jenom škoda, že po-
řadatelé vybrali příliš malý sál, do něhož se všichni účastníci nevešli, a v při-
lehlých místnostech mohli pouze vyslechnout příspěvky, ale již neviděli před-
vedení hraček a pomůcek. 

Ze všech příspěvků zaznívalo zdůraznění velkého významu hraček. Hrač-
ka představuje pro dítě vždy model skutečnosti. Je určena pro rozvíjení smy-
slových, motorických a rozumových operací. S hračkou lze poznávat okolní 
svět mnohem lépe než ve skutečnosti. Velmi ovšem záleží na výběru vhodné 
hračky, na volbě metody, jak si s ní hrát. Hračkou je pro dítě i všechno, co sa-
mo vytvoří. Hračka je pro dítě prostředkem, jak navázat kontakt s ostatními 
lidmi, jak okolnímu světu a lidem lépe rozumět. Hračka je vlastně učební po-
můckou a hra s ní nejpřirozenějším vyučováním, které nepotřebuje učitele. 

Hračka, která odpovídá potřebám hry a zvláštnostem dítěte, musí splňovat 
určité požadavky. To znamená, že musí být přitažlivá a zajímavá, dobře navr-
žená a trvanlivá, přizpůsobená co nejlépe širokému rozsahu fyzických a psy-
chických schopností dítěte, podněcovat k různým činnostem a být bezpečná. 

Všechny vystavené hračky a pomůcky, které splňovaly uvedené požadav-
ky, lze také nalézt v prodejně "Hračky a rehabilitační pomůcky", Ostrovní 21, 
Praha 1. 

Libuše Kubová 

Konference psychopedické společnosti 

Ve středu 20. ledna 1993 se zcela zaplnila Modrá posluchárna University 
Karlovy účastníky konference Psychopedické společnosti. Tato společnost ja-
ko samostatná společenská organizace sdružuje téměř 500 odborných pracov-
níků, rodičů a dalších zájemců z oblasti výchovné vzdělávací, sociální a lé-
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