
HRAČKY PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ DĚTI 

Jaroslava Zemková 

Pozitivním rysem naší současnosti, který je patrný v mnoha oblastech bez ohledu na 
stupeň společenského a ekonomického rozvoje, je stále se zvyšující zájem o postižené jedince 
a snaha o řešení nej různějších problémů souvisejících se speciální péčí o né. Hledají se nové 
způsoby péče v různých oblastech. Objevují se snahy zavádět získané a ověřené poznatky ze 
zahraničí. 

V oblasti předškolní výchovy nám může být příkladem speciální mateřská škola na Praze 
8 ve Štíbrově ulici. Z nezdolné iniciativy paní ředitelky Miloslavy Staré, ale i celého 
učitelského sboru byla otevřena půjčovna hraček - "Ludotéka" pro mentálně postižené děti. 
Součástí ludotéky je i půjčovna videokazet, odborných časopisů a publikací, vše je se 
zaměřením na problematiku osob s mentální retardací. Vypůjčit si lze i nejrůznější katalogy 
hraček naší i zahraniční výroby. 

Půjčovna hraček je určena nejen mentálně postiženým dětem a jejich rodičům, ale i 
učitelkám speciálních mateřských škol, pracovníkům Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým, studentům speciální pedagogiky pedagogické fakulty University Karlovy. 
Půjčovna je bezplatná a lze si vypůjčit výše uvedené hračky i materiály nejdéle na dobu 
jednoho měsíce. 

Každé dítě, tedy i mentálně retardované, poznává skutečnost prostřednictvím hrové 
činnosti. Ke své hře potřebuje dítě dobrou hračku stejně nezbytně, jako potřebuje dospělý 
dobrý nástroj pro svou pracovní činnost. 

Jestliže je tedy hra a její nástroj - hračka - tak významným prostředkem poznávání a 
rozvoje osobnosti dítěte, musí osoba, která chce tento proces ovlivňovat, hračkám opravdu 
dobře rozumět. Ve speciální mateřské škole zvládají tuto roli učitelky opravdu velmi dobře. V 
půjčovně hraček pomohou rodičům mentálně postiženého dítěte nejen vybrat vhodnou 
hračku, ale i poradí, co která hračka může u mentálně postiženého rozvíjet, ba dokonce 
doslova učí rodiče hrál si s jejich postiženým dítětem. 

Především prostřednictvím hry s hračkou mentálně postižené dítě zjišťuje, jak věci 
fungují, rozvíjí své smysly, učí se mluvit a vyjadřovat své myšlenky, zvyšuje svoji obratnost. 
Může vyjadřovat též své city a potřeby přirozeným způsobem, učí se mnohému o sobě, 
ostatních i o světě vůbec. 

Hračka, která odpovídá potřebám i zvláštnostem mentálně postiženého dítěte, musí být 
přitažlivá, pro dítě zajímavá i trvanlivá a bezpečná. 

Všechny tyto požadavky a ještě mnohé ostatní splňují hračky v první pražské "Půjčovně 
hraček pro mentální postižené". Přijďte se poradit a vybrat si. Půjčovna je otevřena každé 
úterý (mimo prázdnin) od 16,00 do 17,00 hodin. 

Dovolím si doporučit návštěvu této půjčovny i učitelkám mateřských škol a speciálních 
MŠ, které zde načerpají další odborné vědomosti o mentální retardaci a vzájemně si sdělí své 
pedagogické zkušenosti. 
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