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Jak na agresivitu už v mateřské ško|e? Pomocí masážídětí dětem
Ve ško|ách se objevuje stále více agresivity i neúcty
nejen k vyučujícím,a|e i ke spoluŽákům. Jak děti
naučit, aby by|y k sobě navzájem to|erantnějšía váŽi|y si ostatních? Pomoci můžeprogram Massage in
Schools Programme (MISP). Jednou ze zakladatelek
tohoto programu v Českérepub|ice je Valpurga Hozáková, které jsme po|oŽiIi pár otázek.
Co je program MISP?
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program,
masaznr
který si aplikují děti vzájemně mezi sebou _ děti dětem.

Tento program založi|a Sylvie
Hétu z Kanady a Mia E|msáter
ze Švédska.obě terapeutky
a učitelky jsou si vědomy potřeby doteku v Životě. Všimly
si, Že se pracovně často přetíŽenírodiče dětem stá|e mé-

ta výrazně sniŽuje a nemajípo.

třebu ubliŽovat. Cí|ová skupina dětíV programu těchto masáŽí 1e 4 aŽ 12 |et'

tak vypadá masáž v praxi
a kdo ji můžeprovádět?
MasáŽ se provádí ve dvoji.
cích. Děti jsou normá|ně obIečené.DůleŽitým aspektem
programu
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respekt. Dítě te-

ný souh|as. to je podmínka.
svo.
ně věnují a v rodinách mrzí |it k masáŽi, aŽ poté můŽe sa- |deá|ní je, pokud se mohou
prostor pro bezpečný a pečuji motná masáž zaČíÍ'|nstruk.
rodiče s programem seznámit
je
jednot|ivé
přitom
A
cí dotek'
dotek
zátor ukazuje
tahy přímo na třídníschůzce, příkladní |idská potřeba, bez ktemasáŽe bud, na učite|i, nebo
oadně vidět i malou ukázku.
ré nejsme schopni přeŽít.
ve vzduchu, nikdy ne na dí- Samozřejmě se stává, Že všichPřipravi|y pro9ram za|oŽe- těti. MasáŽ je prováděna na ni rodiče souh|as se zapojením
ný na aktivizačním dotekovém
zádech, ramenou, krku, hla. do programu nedají. To je nacvičení,kdy se masírují děti vě a paŽích' Jakmile jedno dí- prosto v pořádku. Dítě, ktemezi sebou navzájem přes ob- tě namasíruje druhé. vyměré se do programu nezapo.
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jí, zŮstává ve skupině jen jako
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Iečenípomocí jednoduchých
ilr se d Lerd ilrd5dz 5e OOaKUmasážních tahů na zádech, je. Tak si obě děti mohou zaŽít pozorovatel.
ramenou, krku, rukou a hla- pocit dávání a přijímání. Když Je program M|SP vhodný
vě' Při studiích se ukáza|o, Že se děti tyto tahy naučí,trvá jim také pro děti s postižením7
vzájemný dotek vede k |ep- pak ce|á masáŽ zhruba 10 aŽ
Pro děti s poruchami pro'15
gram
šíatmosféře ve třídách, stmeminut.
skutečně doporučujeIuje děti dohromady a sniŽuje
lak se k těmto masážím
me. Děti se po dotekových
výrazně šikanu' U agresivnějstavějí rodiče dětí?
aktivitách zkIidňují' jsou víprokázáno,
šíchdětí byIo
Že
Rodiče musí oředem dát ce soustředěné a také se |épo masáŽích se 1ejich agresivik účastina programU písem- pe koncentrují na výuku' Pokud má dítě zdravotní posti-

dy samo musí nejdříve

žení,i tam se v případě zájmu
vŽdy najde způsob, jak můŽe
masáŽní pro9ram provádět.

lak na masáže reagují
samotné děti

a

jak jejich

učiteIé?
od dětí i dospě|ých, ať uči-

telů, či rodičů'máme ve|ice

k|adné oh|asy: ,,Děti se nauči|y
jednoduché tahy s básnrčkami
a při kaŽdodenních chvi|kách
se ve dvojicích masíru1í. Nejdů|eŽitějšípro nás je zk|idnění

celého kolektivu a odstranění
agresivity u některých dětí. Za
dva měsíce uŽ vidíme výs|edky,,, napsa|a nám .Jana Barto.
ňoVá. ředite|ka MŠKosořice.

Adriana Gojdičová, učite|ka MS Ja|ůvčív Děčíně, krás-

ně vystih|a podstatu našípráce: ,,Dotek je jedním z nejdů-

IeŽitějších stimuIantů, který
v nás vyvo|ává k|id a pohodu.
S absencí tohoto faktoru se
setkávám denně u svých dětí. Navíc děti postupně zača|y
být k sobě i dost agresivní, nesnášenIivé. UŽ jsme sami nevědě|i, co s tím, nic nepomáhalo. Potom jsme objevili masáže MISB které uŽ dnes patřído našeho kaŽdodenního rituá|u. To, jak se k sobě začaly po masážíCh děti chovat, je
až neuvěřitelné. Jsou k sobě
otevřenější. to|erantnější, jsou
si nápomocné, jsou schopné
ko|ektivní spo|upráce' By|a to
opravdová |ekce pokory, kterou kaŽdý z nás občas potřebuje. Když ji dětem tímto způ-

sobem nabídneme uŽ v předško|ním věku, časem se nám
to mnohokrát vrátÍ.,,
n|ena

tuČívtovÁ

BIiŽšíinformace získáte

na www.misa-cz.com.

