S batoletem mluví znakovou řečí
PLZEŇ - „Dejte mi napít a pak si chci hrát s kačenkou!“ Namísto pláče, který by trval do té
doby, než maminka najde to, co právě dítěti chybí, ukazuje devítiměsíční Matyášek, co chce,
posunky.
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Znaková řeč pro zdravá slyšící batolata je způsob, jak se s dítětem domluvit dříve, než mluvit
samo dokáže. Někteří rodiče ji považují za úžasný prostředek komunikace, jiným připadá
zbytečná. Podle dětských lékařů však určitě neuškodí.
„S Matyáškem znakujeme zatím jen pár znaků, jako je jídlo, pití, spinkat, ale dokáže si říct i o
svou oblíbenou hračku. Pro jídlo a pití má zatím stejný znak, ještě to nerozlišuje. Je to úžasné,
nemusím zjišťovat, co chce pláčem říct, ale jednoduše to ukáže,“ pochvaluje si program Baby
sings Petra Mašínová, která sama vede semináře znakování pro batolata i v Plzni. Program
vychází z americké znakové řeči a je složený zhruba ze stovky základních znaků, které si
každé dítě upraví po svém. Cílem totiž není, aby se batole domluvilo se všemi lidmi, ale se
svojí rodinou, především matkou.
„Nám to hrozně pomohlo. Matýsek málo pil, ale neplakal, tak jsem si říkala, že mu asi stačí
kojení. Asi před týdnem začal znakovat a od té doby vypije dvě lahvičky denně a vždy si
ukáže, když napít chce,“ říká Mašínová. Znakování pro ni znamená i krásné chvilky strávené

se synem, do nichž se zapojuje celá rodina. „Znakuje i Matýskovo 11letý bráška, zažijeme
přitom spoustu zábavy,“ dodává Mašínová.
Seminář programu Baby sings je dvouhodinový a jednorázový. Rodiče se v něm dozvědí vše,
co potřebují k tomu, aby mohli se svým dítětem znakovat. Většina začíná mezi osmým a
dvanáctým měsícem věku dítěte. „Součástí semináře jsou i dvě DVD, jedno pro rodiče, jedno
pro děti, audiovizuální slovník, dětské leporelo a magnetický přehled znaků,“ uvádí další
plzeňská nezávislá certifikovaná instruktorka programu Baby sings Kateřina Mašková.
Nejbližší seminář se v Plzni koná pozítří, ale jeho kapacita je již naplněná. „Pořádám jej v
anglické školce Eufrat jednou do měsíce, další termín je 21. srpna tam je ještě nějaké volné
místo,“ informuje Mašková.
„Já o tom, že bych se svou dcerou chodila na znakování, neuvažuji. Určitě je to zajímavé, ale
připadá mi to zbytečné. Děti už kolem desátého měsíce pár slovíček ovládají a myslím, že
každá matka dobře ví, co chce její dítě říct,“ míní Miloslava Šenfeldová z Plzně. Kromě
pětiměsíční Nelinky má už doma čtyřletou Báru a neměla s dorozumíváním žádný problém.
S názorem souhlasí i dětská lékařka Jitka Nováková. „Rozhodně nemůžete znakováním nic
pokazit. Je jen dobře, že se rodina dítěti více věnuje. Nemyslím si však, že by rodiče, kteří
znakovat nebudou, nejednali správně,“ vysvětluje lékařka. Podle ní se do jisté míry jedná o
další módní výstřelek. „Žádné zkušenosti s tím ale nemám. Nechodí ke mě žádná maminka,
která by program vyzkoušela,“ dodává Nováková.
Program Baby sings vyvinuli profesorky psychologie Kalifornské Davis Univerzity a
výsledky jejich výzkumu prokázaly, že znakování pomáhá položit pevné základy efektivní
komunikaci, které s dětmi zůstanou dlouho poté, co se naučí mluvit a znakovou řeč opustí.

