AKO NAUČIŤ MOJE
DIEŤA ROZPRÁVAŤ
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Počas dňa zažívate so svojím dieťaťom mnoho situácií, ktoré sa často
opakujú. Majú presné kroky v presnom poradí a vy i dieťa v nich
máte špecifickú úlohu. Dieťa tieto rutiny pozná, vie predpokladať
ďalšie kroky a cíti sa v nich bezpečne. Je to preň najvhodnejší čas
na to, aby sa naučilo niečo nové.

Aké rutiny počas dňa s dieťaťom zažívate?

DENNÉ RUTINY
Obliekanie, jedenie, nakupovanie,
ukladanie na spánok, kúpanie, varenie,
pranie, upratovanie hračiek či dokonca
kontrolovanie poštovej schránky a
zhasínanie svetla. To sú všetko rutiny,
ktoré majú presné kroky a často sa
opakujú. Ak ste do nich dieťa doteraz
nezapájali, skúste to. Pravdepodobne Vás
spomalí, ale veľa sa od Vás naučí!

RUTINY S HRAČKAMI
Jednoduché činnosti s predmetmi alebo
hračkami, ktoré robíte väčšinou rovnako.
Stavanie veže z kociek, fúkanie bublín z
bublifuku, kreslenie, nafukovanie
balónov a i. Špecifickú úlohu pre rodiča
a pre dieťa ľahko určíte najmä v rutinách
s hračkami, ktoré Vaše dieťa ešte
nezvládne samé a potrebuje Vašu pomoc.

SOCIÁLNE RUTINY
Nazývajú sa aj ľudské hry: Kolo
mlynské, Varila myšička, Kde je –
Kukuk!, Aký veľký narastieš?,
schovávačka, šteklenie, bozkávanie,
hojdanie „na koníku“ či vyhadzovanie
do vzduchu... Môžete ich robiť
kedykoľvek a kdekoľvek, pretože
nevyžadujú žiadne pomôcky. Deti ich
milujú, lebo v nich s vami zdieľajú
plnú pozornosť. Najlepšou hračkou pre
ne ste vtedy vy. Obsahujú vrchol, na
ktorý sa dieťa najviac teší, napr.
„buc“ pri Barany buc alebo „Mám
ťa!“ pri naháňačke.

Správne naladený rodič vie rutiny využiť NAPLNO tak, aby v nich vytvoril komunikačné príležitosti
pre svoje dieťa a naučil ho nové slová.
Ako využiť rutiny NAPLNO ?

NA
PL

Na začiatku a na konci robte veci rovnako

Plánujte kde a akú bude mať dieťa úlohu

NO

Nové veci učte dieťa v známych rutinách

NA začiatku a NA konci robte veci rovnako.
Ak začnete a ukončíte každú rutinu rovnako, umožníte dieťaťu
–
–
–
–

očakávať, že rutina začne
vypýtať si začatie rutiny gestom a slovom, ktorým ju začínate
vypýtať si rutinu znovu po tom, ako skončí
pochopiť, že rutiny majú svoj začiatok a koniec

Ako začať rutinu?
Pomenujte Vaše rutiny jednoduchým názvom. Pre mladšie deti názov rutiny skráťte, napr. namiesto
„Varila myšička kašičku“ len „Varila“, namiesto „Kolo kolo mlynské“ len „Kolo“.
K názvu pridajte vizuálnu pomôcku: jednoduchý pohyb alebo gesto, aby Vaše dieťa rýchlejšie
pochopilo čo bude nasledovať. Môžete použiť aj reálny predmet, napr. ukázať dieťaťu pyžamko a
povedať „Ideme spinkať“ pred rutinou ukladania sa na spánok.
Toto slovo a vizuálnu pomôcku si môžete vybrať podľa toho, ako je to pre Vaše dieťa najvhodnejšie.
Používajte ich však vždy presne rovnako. Teda vždy „Ideme spinkať“, nie raz „spinkať už“, raz
„spať“ a vždy ukážte pyžamo, nie raz zubnú kefku, raz vankúš...

Ako ukončiť rutinu?
Vaše dieťa musí vedieť, kedy sa rutina skončí. Vyberte pre jej ukončenie vhodné slovo a vizuálnu
pomôcku, ktoré budete robiť vždy rovnako.
Niektoré rutiny sa prirodzene končia rovnako, napr. Varila myšička kašičku sa končí pošteklením pod
pazuškou, vyhadzovanie dieťaťa do výšky sa končí jeho chytením, ukladanie na spánok sa končí
pusou na dobrú noc a pod.
Niektoré rutiny nemajú jasný koniec, napríklad hojdanie sa, šteklenie a i. V takomto prípade
vymyslite slovo a gesto, ktorým rutinu jasne ukončíte, napr. „Hotovo!“ alebo „Koniec!“.

A čo uprostred?
Každá rutina sa skladá z niekoľkých po sebe idúcich krokov. Deti budú rutinu ľahšie sledovať, ak ich
budete robiť vždy v rovnakom poradí, napr.: najskôr obliecť pyžamo, potom umyť zuby, potom
vycikať, pomodliť, spinkať a pod.
Je vhodné počas rutiny používať rovnaké slová, gestá a zvuky. Ak Ťap ťap ťapušky raz „popadajú do
blata, doma bude výplata“, inokedy aj „podriapajú kožúšky“ a inokedy aj „príde drotár, zapláta“ a
ešte inokedy príde „krajčír, zapláta“, dieťa môže byť zmätené. Šikovné dieťa to pravdepodobne
pochopí, ale je isté, že s vami začne rutinu opakovať skôr, ak je zakaždým rovnaká.

Plánujte, kde a akú bude mať dieťa úlohu.
Ak vopred naplánujete, kde a ako sa dieťa do rutiny zapojí,
–
–
–

vytvoríte mu novú príležitosť ku komunikácii,
dáte mu možnosť zapojiť sa takým spôsobom, akým dokáže,
vaše očakávania budú pre dieťa jednoznačné.

Naplánujte, KDE v rutine bude mať dieťa úlohu
Ideme sa
kúpať?
NA ZAČIATKU
Ukážte dieťaťu vizuálnu pomôcku a
slovo, ktoré používate na začiatku rutiny
a čakajte.
.

Posledná
kocka a...
Bác!

PRED VRCHOLOM sociálnej rutiny
„A do vody popadalo, urobilo ….?“ a
počkajte, kým si dieťa sadne. „Barany –
barany …?“ a počkajte, kým dieťa urobí
„buc“. Pri stavaní veže z kociek môže
byť vrcholom moment predtým, než
kocky zhodíte.
.
Ešte
hore!

NA KONCI
Po skončení rutiny počkajte, či si ju dieťa
vypýta znovu. Ak si dieťa rutinu znovu
nepýta, môžete mu pomôcť tak, že:
– výrazom tváre naznačte očakávanie
– spýtate sa ho: „Ešte?“
– ukážete mu vizuálnu pomôcku alebo
gesto, ktoré používate na začiatku
rutiny
– pomôžete mu, aby toto gesto ukázalo
samé.

Ešte?

Jedna nôžka …
...druhá nôžka...

PRI ZASTAVENÍ RUTINY

Sem..
Napr. pri šteklení dieťaťa na chvíľu prestaňte a
počkajte, kým si vypýta viac šteklenia. Alebo
zastavte známu vetu uprostred, napr. pri
obúvaní.

...tam.

PRI POSTUPNOM DÁVKOVANÍ
Ešte vodu
mami.

Pri polievaní kvetov dajte dieťaťu iba
trochu vody do krhličky a počkajte,
kým si vypýta viac. Dajte dieťaťu iba
kúsok keksíka a počkajte, kým si
vypýta ďalší kúsok. Dajte dieťaťu iba
jednu topánku a počkajte, kým si
vypýta obuť druhú.

Jeden nos,
druhý nos..
„Ňe-ňe-ňe!
PRI ZMENE RUTINY
Rutiny, ktoré dieťa už dôverne pozná
môžete zmeniť. Vytvoríte preň tak
novú príležitosť ku komunikácii.
Podajte mu napríklad svoju ponožku
namiesto jeho, pri kreslení tváre
povedzte, že kreslíte „nos“, keď
kreslíte oko a pod.

Nie nos?
Oči.

Naplánujte, AKÚ bude mať dieťa v rutine úlohu.

NA ZAČIATKU,
kým dieťa ešte nehovorí a neukazuje, stačí, ak sa na Vás pozrie. Môže prejaviť záujem tiež kopaním
„rúčkami a nôžkami“ či smiechom. Takéto prejavy môžete interpretovať ako žiadosť o pokračovanie
rutiny. I keď spočiatku nemajú zámer, Vašim častým interpretovaním ho postupne získajú.

POSTUPNE
môžete očakávať, že ukážu na predmet alebo urobia pohyb, ktorý symbolizuje rutinu. Dieťa, ktoré
ešte nehovorí si pri hre Kolo mlynské môže sadnúť na koberec a zatočiť sa bez toho, aby pesničku
opakovalo s Vami.

NESKÔR
môžete predpokladať, že dieťa povie 1 slovo alebo jasné gesto, napríklad „Bác“.

S ODSTUPOM ČASU
sa bude dieťa aktívne zapájať do rutiny, pričom bude hovoriť celé frázy alebo sa snažiť opakovať
všetky slová po Vás.

Pri plánovaní toho, AKÚ úlohu bude mať v rutine Vaše dieťa vždy očakávajte najlepšiu možnú
odpoveď, akú dieťa v danom čase dokáže (smiech, pohľad, gesto, slovo, slovné spojenie).

Nové veci učte dieťa v známych rutinách
Nové veci sa najlepšie učia v známych rutinách, pretože:
–
–
–
–

dieťa sa cíti bezpečne
očakáva, čo nasleduje
môže sa lepšie sústrediť na nové, ak všetko ostatné okolo pozná
nové veci sa najlepšie učia v známych situáciách, v známom prostredí

Prvá je skúsenosť, potom jej pochopenie a nakoniec príde slovo.

Aha, letí motýľ.

Mo-týľ.

Ako sa dieťa učí nové slovo?
Prv, než dieťa slovo povie, musí rozumieť jeho významu.
Skôr, než porozumie, musí mať s významom, ktorý slovo zastupuje, reálnu skúsenosť. Dieťa
potrebuje veci vidieť, počuť, ohmatať, ovoňať a ochutnať, aby dobre pochopilo, čo znamenajú.
K tomu potrebuje slová, aby ich mohlo pomenovať.

Dieťa musí vedieť o veci čo najviac. Napríklad taká KRHLA:

Ako vyzerá?
AKÁ je, keď ju vidím a chytím?
Veľká, ťažká, deravá, železná,
studená...

KEDY a KDE sa používa?
V záhrade, odkladáme ju do
šopy

Na čo, PREČO
a AKO sa používa?
Polievame ňou kvety,
voda tečie von
menším prúdom

KOMU patrí?
Babke,
dedkovi,
záhradníkovi...
Má VÔŇU
alebo CHUŤ?
Vonia mokrou
hlinou

ČO sa s ňou ešte spája?
Voda, kvety, hlina, tráva,
záhrada, hadica...

Spájajú sa s ňou nejaké
POCITY? Kvety sú smädné,
babka je po polievaní šťastná,
dedko unavený

VYDÁVA ZVUK?
Žblnká v nej voda, tečie
z nej voda č-č-č

Ak chcete, aby sa dieťa učilo nové slová:
OPAKUJTE
Pridajte do známej rutiny nové slovo, ktoré
počas rutiny veľakrát zopakujete, zakaždým
rovnako.
– dieťa si potvrdí, že slovo počulo
správne
– nezabudne ho a lepšie si ho zapamätá
– čím častejšie ho počuje, tým skôr ho
začne opakovať
– má väčšiu šancu zopakovať „Jurko“,
ak je to vždy Jurko a nie aj Juro či
Juraj
Pozri, malá lienka. Má
čierne bodky. Vidíš, má
dvojo krídielok. A už letí!
Bude papať nektár
z kvetov.

Haló? Volám Jurka.
Jurko, si tam? Volá Ti
Jurko. Chceš sa
rozprávať s Jurkom?

PREMOSŤUJTE
Dajte dieťaťu o novom slove čo najviac
ďalších informácií.
– získa väčšiu skúsenosť so
slovom
– význam slova lepšie pochopí,
lepšie si ho predstaví v mysli
– slovo sa tak postupne z pasívnej
slovnej zásoby dostane do
aktívnej

ROZŠIRUJTE
Rozširujte výpovede Vášho dieťaťa.
Keď Vaše dieťa povie svoje prvé slová,
zopakujte ich po ňom a 1 slovo pridajte.
Ak ešte nehovorí, zopakujte jeho gesto
či zvuk a pridajte k nemu slovo.
– dáte dieťaťu vzor, ako môže
svoju vetu povedať nabudúce o
stupeň komplexnejšie
– potvrdíte správnosť toho, čo
dieťa povedalo
– pridáte mu novú skúsenosť,
informáciu alebo slovo

Áno, žlté šaty
pre bábu.
Žlté šaty.

Čo môžete do rutiny pridať?

NÁZVY a
podstatné mená
voda, vaňa, kačka,
pena, mydlo
BÁSNIČKY, riekanky

OPIS, prídavné mená

Bruško, pupček, zadoček,
neteč, voda, do očiek!*

teplá, studená, mokrá,
mäkká, žltá

AKCIU,
slovesá

ZVUKY,
citoslovcia

špliechať,
kúpať sa,
mydliť,
plávať

čľap, žblnk,
šplech, bŕŕ,
pá-pá

MIESTA, predložky,
príslovky

POCITY
tešiť sa, byť sklamaný,
keď treba von, cítiť
chlad

vo vani, na zemi, na
radiátore, pod vodou
Konkrétny
jazykový jav

2-slovné spojenia:
umyť + časť tela

číslovky od 1 – 10

množné číslo:
kačky, poháriky,
osušky, ponožky

Buďte trpezliví. Vaše dieťa sa nemusí hneď naučiť to, čo by ste chceli. Môže to trvať týždne, mesiace,
možno aj rok. Ak sa však rozhodnete denné rutiny, sociálne rutiny a rutiny s hračkami využiť spoločne
a NAPLNO, teda

NA

Na začiatku a na konci budete robiť veci rovnako

PL

Plánovať, kde a akú bude mať dieťa úlohu

NO Nové veci budete učiť dieťa v známych rutinách
tak mu vytvoríte nové príležitosti, aby v rutinách zaujalo svoju úlohu. Dieťa pocíti ako Vám na ňom
záleží, pretože sa bude cítiť NAPLNO zapojené do spoločných zážitkov. Ostanete určite veľmi
prekvapení, čo všetko Vaše dieťa dokáže urobiť a povedať. :-)
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