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ANOTACE
Závěrečná práce je na téma : Rozvoj fantazie a představivosti u dětí z rodin
migrantů pomocí arteterapeutické práce . Práce se věnuje velmi důležitému a
zajímavému problému: čím víc je rozvinutá představivost dítěte, tím líp se mu
daří ve škole, především v matematických a přírodních vědách. Bez fantazie by
žádný člověk nemohl pochopit abstraktní pojmy, a tím pádem je používat.
Arteteraupie je tou disciplínou, která pomáhá dětem a dospělým se integrovat do
sociologických skupin a zvýšit tím výkon.
Cílem této práce je v praxi prozkoumat rozvoj fantazie a představivosti dětí z
rodin migrantů pomocí arteterapeutické práce. Rozvoj fantazie a představivosti u
dětí z rodin migrantů pomocí arteterapeutické práce.
V průběhu zpracování tématu je proveden experiment s dětmi z rodin migrantů z
Vietnamu a rusky mluvících zemí.

KLÍČOVÁ SLOVA
Arteteraupie, migranti, fantazie, představivost, experimentální práce, výtvarná
činnost dětí.

ANNOTATION
Final work is dedicated to the theme of development of imagination of migrant
children through art-therapy work. Thesis deals with a very important and
interesting issue: the more developed the imagination of a child, the better he
succeeds in school, especially in math and science. Without imagination no
human could understand abstract concepts, and thus to use them. Art-therapy is
the discipline that helps children and adults to integrate into sociological groups
and thereby improve performance.
The aim of this paper is to examine the practical development of imagination of
migrant children through art therapy work. During the analysis of the subject an
experiment with children of migrants from Vietnam and Russian speaking
countries has been carried. Questionnaire is used as an additional method.
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