Nevíte, co vaše dítě chce?
Znakujte
29.9.2008 20:51 Lucie Pátková Rubrika: Žďársko

Znaková řeč pro slyšící batolata je novodobá forma domluvení se rodičů s ještě nemluvícím
dítětem. Setkání zaměřené na tento druh dorozumívání se konalo v pátek 26. září v Rodinném
centru Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou.
Páteční schůzku zorganizovala nezávislá certifikovaná instruktorka programu Baby Signs Šárka
Sekorová, která sama používá znakovou řeč při komunikaci se svým patnáctiměsíčním synem
Ondřejem. „Ke znakové řeči pro batolata jsem se dostala díky manželovi, od něhož jsem dostala
poukázku na kurz pro rodiče. Takže nejprve jsem byla rodič, až poté instruktorka,“ prozradila Šárka
Sekorová. Se znakováním má výborné zkušenosti. „Člověk je velmi překvapený, co všechno děťátko
vnímá, když začne ukazovat, co vidí kolem sebe. Je to moc milé,“ podtrhla instruktorka.
Rodič nemluvícího dítěte mnohdy pracně zjišťuje, co se děje, když jeho potomek pláče. Znaková řeč
tento problém vyřeší. Batole ukáže, co si přeje, a rodič se podle toho může přizpůsobit. Učit dítě znaky
je možné hned od jeho narození. „Záleží na rodičích, z pohledu dítěte je to celkem jedno, není žádné
období, kdy je vhodné začít a kdy ne. Ale řekla bych, že optimální je tak osmý až dvanáctý měsíc,“
doporučila Šárka Sekorová.
Marcela začala svého syna Adama učit znakovému dorozumívání v jeho deseti měsících. Adam začal
znaky užívat zhruba po měsíci. „Nejčastěji ukazuje čepičku a pak také botičky, když chce jít ven,“
poznamenala Marcela. Přiznala také, že ji nejprve kamarádka před znakováním zrazovala. „Tvrdila mi,
že je to hloupost učit dítě nějaké znaky, jako když neslyší,“ řekla maminka malého Adama. Šárka
Sekorová toto tvrzení popírá. „Je dokonce dokázáno, že znakující dítě se pak snadněji a rychleji naučí
mluvit.“
Kdo má zájem naučit své dítě znakové řeči, může se zúčastnit základního dvouhodinového semináře,
kde se naučí základní znaky, jak je používat a jaké vybrat. Potom existují také šestitýdenní kurzy, po
jedné hodině týdně, kam už rodiče dochází společně s dětmi, probírají znaky a učí se nové. Maminky
v Brně navštěvují kurzy pro rodiče ve větší míře než maminky z Vysočiny, kde tento způsob
komunikace ještě není mezi rodiči tak znám.

