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Začali jste s miminkem znakovat? Brzy z něho bude „pokročilé“ batole...
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T

aké máte někdy pocit, že se vám
vaše miminko snaží něco říci?
Pokud ano, tak se nemýlíte. Příroda totiž dětem dala zájem o komunikaci do vínku dříve než schopnost slova.
Zkuste si představit, že jste ve společnosti rodičů v zoo, jejich řeči rozumíte,
ale z nějakého důvodu nedokážete mluvit. Ať se snažíte, jak se snažíte, vycházejí jen hlásky a slabiky, jimž nikdo
nerozumí. „Jéé, támhle je ptáček, sedí
vedle slona,“ chcete říct tatínkovi a ukážete na ptáčka. Ten láskyplně říká: „Líbí
se ti ten slon?“. „Ne, líbí se mi ptáček,“
důrazněji na něj ukazujete. „Tenhle je
africký...“, pokračuje tatínek. „Nezajímá
mě slon, ale ptáček!“ dochází vám trpělivost a ukazování na ptáčka doprovázíte
hlasitějšími zvuky.“ Dál si to už umíte
představit. Dítě se buď rozpláče, vzteká
se, nebo si nezúčastněně doposlechne tátovu přednášku. O kolik by to bylo snažší, kdyby nám miminko či batole umělo říci, co ho zajímá, nebo co chce. Pro
mnoho rodičů to snadné je. Existuje totiž
metoda, která jim umožní domluvit se
s nemluvnětem někdy až o rok dříve, než
se naučí vyslovovat. Jde o používání jednoduchých znaků, speciálně vyvinutých
pro slyšící miminka a batolátka. Metoda
používání dětských znaků – v angličtině

„Baby Signs“ a v češtině označovaná
jako „znakování“ – byla vyvinuta před
více než 20 lety dvěma profesorkami vývojové psychologie v USA. Od té doby
byla ověřena jak vědeckými studiemi,
tak miliony rodiči po celém světě.

Proč to zkusit

opustily, měly znakující děti v průměru
o 12 bodů vyšší inteligenci než kontrolní
skupina. Seznámit se s tím, jak začít se
znakováním, je možné buď ve dvouhodinovém semináři pro rodiče, které se
pořádají po celé ČR nebo z výukových
materiálů, ty jsou v prodeji na internetu
na www.babysigns.cz. Přihlásit se můžete i s dítětem na kurzy znakování, jež
pomocí písniček, her a dalších aktivit
učí děti nejen znakovat, ale napomáhají
■
i v psychomotorickém vývoji.

Používání znaků usnadní komunikaci
a tím rodičům odhalí, kolik toho děti
vnímají, a o co se zajímají. Výsledkem
jsou častější a obsáhlejší rozhovory
s děťátkem, které mu pomáhají učit se
nejen správně vyslovovat, ale i mnoho
nových věcí. Znakování například promění pasivní čtení v aktivní čas, kdy
o 40 leporel ke znakování
maminka čte knížku a dítě znaVeršovaná leporela
kuje, o čem se mluví. Každá
V zoo a Venku se stapochvala zvyšuje jeho sebenou vítanou pomůckou
při učení znaků. Najdete
vědomí a zájem učit se dál.
v nich znaky na zvířátka
Výzkum prokázal, že děv zoo a věci, které potkáte
ti, které znakují, začnou
venku.
dříve mluvit a používají
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A) ANO B) NE
Formou SMS pošlete odpověď na tel. číslo 903 3310 ve tvaru: HRA mezera
Ve dvou letech byly
BE2R mezera A nebo B mezera JménohvězdičkaPříjmeníhvězdičkaAdresa.
znakující děti v průPříklad: HRA BE12M A Jana*Novakova*Tovarni*9*Trutnov*11922.
Soutěž probíhá od 1.2.2010 do 28.2. 2010. 20 účastníků soutěměru o 3 měsíce naže, kteří správnou odpověď zašlou v termínu konání soutěže, obpřed a ve třech letech
drží dvě leporela – V zoo a Venku – v hodnotě 298 Kč. Výherci buměly náskok celý rok.
dou zveřejněni v Betynce 4/2010. Cena SMS je 10 Kč včetně DPH.
Hlasovat lze pouze v ČR. SMS službu poskytuje Burda Praha,
Po sedmi letech, kdy
spol. s r. o., technický partner Airtoy, a.s.. Info: e-mail: smssouteze@burda.
už znakování dávno
cz. Veškerá pravidla na: www.burda.cz/SMSsouteze
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