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co |E NA HANcE srvĚlÉ

Je chytrá a pohodová

Je vtipná

Hanka je pěkná a vždy mitá

Je sportovní

Dobře hraje na piano

Je veselá a přemýšlivá

Je s ní legrace

HANČltrt
NA JEDNU

PRo FlL
STRÁN KU

co |E PRo HANKu oŮleŽlrÉ
, Kres[ení vodními pastety a tvoření obrázků
, ktábosit s kamarádkami
. Dát si pizzu na škoInívečeři

Hrát sise simonkou, Aničkou a sofinkou
. Hrát si se svýmiobtíbenými panenkami

Dívat se na teIevizi - nejraději
má postavu Merlina

Vyrábět věci z plastelíny nebo
ze slaného těsta

Mít kamarády u sebe na noc
a stavět s nimi bunkry

Skákat na trampolíně

Dívat se na DVD (i s popcornem!)

Jít spát se svýmiobtíbenými ptyšáky
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Go máme na Honzovi rádi
Na Honzovi máme rádijeho chuťdo
práce. Dělá věci pořádně, a když je

dělá rád, dětá je s nasazením.
Líbí se nám, že je veselý, umí si
udělat legraci. Učíme se od něj, když
situace a věci často uchopuje nově,
tak jak to Honza umí.

Honza

f,o ie pro Honzu důtežité...

}á, Honza, se umím sám rozhodnout a říct svůj názor.
-,lsem rád, když se mnou někdo mluví a dívá se mi
do očí, dotkne se mě, řekne mi ,,Honzo" (ostoví mě).

Když se mnou mluvíš nahlas a pomalu, budu Ti
[épe rozumět.

Když ti neporozumím, oslov moji paní učiteIku Míšu,
ta mi rozumívždycky.

Je pro mě důtežité, abych věděl, kde je moje
místo ve třídě, při vyučování, a[e pokud mi situaci
vysvěttíš a popíšeš, jsem ochoten přijmout změnu.

Umím pracovat i sám, když mivysvět[íš, co mám
dělat, tak abych to vědět. Pak stačí, když mě
přijdeš zkontroIovat,

Když mě na nové věci připravíš tak, že mi ie
popíšeš humorně, budu tyto situace lépe zvládat.

Vždycky, když se Tě na něco ptám, odpověz mi hned.

Když jsem unavený, poznáš to na mně tak, že se
otáčím na židti a vtu chvíli se potřebuji projít nebo
si zatancovat a odpoledne si odpočinout ([ehnu

si a poslouchám písničky nebo příběhy). Taky mi
pomůže, když vím, že můžu na chvíli přestat třeba
psát a můžu si chvíli hrát nebo učit se něco jiného.
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frCI pomáh;ň

Honzovi pomáhá, když mu
vysvětlíme nové situace pomocí
humorného příběhu.

Pomáhá mu, když vysvětlíme, proč
se to bude dětat a jak.

Pomáhá mu, když na něj mluvíme
srozumiteIně ... když nám nerozumí,
zeptá se znovu.

Při práciv hodině postupujeme
krok za krokem, přečteme si
otázku, z jednotlivých slov hledáme
informace, které nám pomůžou úkol
vyřešit.

Honzovi pomáhá práce s názorem
(používá kamín ky, ka rtičky...).

Když dětá Honza něco neobvyklého
nebo složitějšího, pomáhá mu říct
si ty věci po[ohlasem, oslovuje se
jménem.".

KdyžHonza ví, že ho na konci práce,
kterou třeba zrovna nedělá rád, čeká
odměna, napříktad pos[ech písn ičky,
tak to taky pomáhá k tepší práci.
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