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1. Tabulka
1.

Všechny činnosti si děti rozpracovávají dle vlastních možností. Proces nabytí a ukotvení nových
poznatků a zkušeností je završen předáváním informací a pomoci dítěte dítěti.
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2. TYPY INTELIGENCE podle Howarda Gardnera stručně popsané

2.1 VERBÁLNÍ – JAZYKOVÁ
Tento typ je velmi důležitý především pro školu, kde tvoří celých osmdesát procent šance na úspěch.
Bez tohoto nadání se stává škola bolestivou a frustrující. Zástupci této skupiny rádi čtou, píší a luští
křížovky a hádanky. Není pro ně problémem používání fantazie pro vymýšlení různých příběhů a mají
v oblibě nesmyslné rýmy a jazykolamy.

2.2 LOGICKO - MATEMATICKÁ
Základní funkcí tohoto typu je chápání okolního prostředí jako světa čísel a znaků, vyznačuje se snahou
o věčné konfrontace se světem předmětů, jejich přerovnávání, odhadování jejich množství. Vše je
uspořádáno ve vztahu k číselným operacím. Tento typ se projevuje velmi brzo, nad smyslově - pohybovou
oblastí má převahu čistá abstrakce, logika a věda. Děti nadané tímto typem počítají aritmetické příklady
rychle z hlavy, dávají otázky - Kde končí svět? Kdy začal čas? Rádi hrají logické hry, milují strategii
a vymýšlejí různé experimenty.

2.3 PROSTOROVÁ
Podstatou je schopnost představy čehokoliv. Je zde schopnost přesného vnímání vizuální stránky světa,
a tento vjem si kdykoliv vybavit i bez pomoci příslušného fyzického podnětu. Spolu s jazykovou inteligencí
tvoří důležitou složku inteligence určenou pro zapamatování a vnímání problémů. Pro lidi s tímto typem je
důležitější než psané slovo či vzorce přesná prostorová představa. Děti takto nadané tráví volný čas
uměleckými aktivitami, mají zrakové představy při přemýšlení a snadno se orientují v mapách
a schématech. Dokážou kreslit přesné podoby věcí nebo lidí a je u nich časté denní snění.

2.4 HUDEBNÍ
Je to typ projevující se ze všech ostatních nejdříve a je od nich nejvíce oddělen. Zahrnuje schopnost
zvládnout intonaci, melodii, rytmus, tóny a skladbu. Dokáže vykompenzovat slabší jazykovou paměť
přeložením řeči do rytmických vzorců. Je pro ně těžce stravitelné monotónní vykládání. Takto nadané děti
hrají na hudební nástroj, pamatují si melodie písní, potřebují hudbu pro učení a zpívají si pro sebe.

2.5 TĚLESNĚ - POHYBOVÁ (KINESTETICKÁ)
Je schopností vysoce ovládat pohyby těla, tělo používat jako sebevyjádření, dokázat obratně ovládat
předměty vyžadující cit. Dětí se projevují vynikáním při soutěžích zaměřených na sport, neustále se
pohybují a nevydrží chvíli v klidu. Rády provozují nejrůznější sportovní aktivity a dovedně napodobují
mimiku, gesta a pohyby ostatních lidí.
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2.6 INTRAPERSONÁLNÍ
Oba tyto typy jsou mnohem pestřejší a také více závisí na kultuře než předchozí typy. Důležitost těchto typů
se projevuje v dobách války, utlačování, hospodářské krize a katastrof. V tyto období se musí řešit události,
které jsou neopakovatelné a vyžadují činy. Intrapersonální inteligence představuje schopnost zkoumat a
poznat vlastní já, své pocity, nutnost porovnávat tlak okolních lidí se svým rozhodujícím jednáním. Za
každé situace usměrňovat své pocity a vystupování nebo rozhodování. Děti se projevují silnou nezávislostí,
silnou vůlí, vždy mají vyhraněné názory, jdou cestou vlastního stylu a rádi jsou sami.

2.7 INTERPERSONÁLNÍ
Představuje schopnost vnímat pocity jiných lidí, rozlišovat jejich nálady, temperamenty, cíle

a záměry. Je zde schopnost podle svých potřeb ovlivnit skupinu lidí, stávat se přirozenými vůdci. U dětí se
projevuje velkým množstvím přátel, působí jako rodinní usmiřovatelé a mají velké množství mimoškolních
aktivit.

2.8 PŘÍRODNÍ
Schopnost vnímat přírodu a související informace k přirozenému prostředí.“Naturalisti” se učí nejlépe, když
předmět zahrnuje sbírání a analyzování nebo je blízko příbuzný něčemu v přírodě. Naučí se
a pochopí více přes ,,Bytí venku“ nebo v kinestetické podobě. Povolání, s touto inteligencí: vědci,
naturalisti, ochránci přírody, zahradníci, farmáři apod.
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