
1. Úloha: Spoznajte najlepší moment, kedy
nadviazať spojenie s dieťaťom

Aj dieťa, ktoré ešte nehovorí má svoj jedinečný spôsob, ako vám dať najavo, čo sa cíti
a kedy je najviac otvorené kontaktu s vami. Spoznáte množstvo signálov a impulzov, ktoré
vám vysiela. Nasledovné zhrnutie uvádza spôsoby, ktorými dieťa prejavuje, že je pripravené
komunikovať.  Pozorujte  Vaše dieťa  a pridajte  k týmto spôsobom tie,  ktoré  si  všímate na
Vašom dieťati.

Keď je dieťa pripravené na interakciu:

- prestane sa hýbať,

- pozerá sa na vašu tvár,

- naťahuje za vami ručičky,

- otočí hlavu smerom k vám,

- usmeje sa,

- vytvára rôzne zvuky,

- hýbe rukami a nohami.

Keď dieťa potrebuje oddych:

- drží ruky dohora,

- otočí hlavičku preč,

- odvráti zrak,

- plače, mrnčí,

- pôsobí unavene, zíva a môže zaspať,

- mrví sa, kope nožičkami, naťahuje chrbátik a rozťahuje prsty,

- mračí sa,

- rýchlo dýcha.



2. Úloha: Rozlíšte, kedy dieťa komunikuje
s komunikačným zámerom

Nasledujúce výroky ukazujú rôzne spôsoby ako a kedy môže dieťa komunikovať. Napíšte si, či
Vaše dieťa nasledovné veci robí  N  – nikdy,  O  – občas alebo Č – často. Ku každému bodu
pripíšte, či má dieťa v takejto situácií jasný komunikačný zámer KZÁ alebo nie KZN.

Plače, keď je unavené, hladné, necíti sa dobre

Plače rôznymi spôsobmi podľa toho, čo potrebuje

Vytvára zvuky, keď sa niekto naň usmeje, rozpráva

Reaguje na jednoduché otázky ako „Kde je macko?“ otočením sa, pohľadom alebo ukázaním 
na predmet

Plní jednoduché inštrukcie sprevádzané gestom – „Urob pa-pa.“

Pozerá sa na mňa, keď mu niečo rozprávam a spievam 

Usmeje sa, keď sa na neho usmejem alebo prehovorím

Rozoznáva známe hlasy

Otočí hlavičku za zvukom, ktorý počuje

Keď ho oslovím menom, pozrie sa na mňa, otočí sa ku mne

Predpokladá, čo bude nasledovať v dennej rutine

Vytvára samohláskové zvuky – aaah, uuuh...

Vytvára spoluhláskové zvuky – baaa, guuu, maaa...

Džavoce, opakuje zvuky ako ba-ba-ba, na-na-na...

Vytvára zvuky podobajúce sa slovám

Napodobňuje zvuky, ktoré počuje

Keď napodobním zvuk, ktorý vytvorilo, opakuje ho znova po mne

Napodobňuje jednoduché pohyby, napríklad búchanie po podložke

Zavrie oči alebo sa otočí, keď niečo nechce

Zavrtí hlavou a povie „ňe-ňe“, keď niečo nechce

Pozerá sa, načahuje a siaha po predmetoch a osobách, ktoré ho zaujmú

Zoberie ma za ruku a ťahá k predmetu, ktorý chce



Upriamuje moju pozornosť na predmety a osoby tak, že mi ich ukazuje, alebo ukazuje na ne

Napodobňuje rôzne činnosti ako tlieskanie a pod.

Používa rôzne gestá, napríklad kýva hlavou pri nesúhlase, máva pá-pá

Pozrie alebo ukáže na to, čo ho zaujíma, potom sa pozrie na mňa

Spája rôzne zvuky, ktoré sa podobajú na reč

Hovorí niekoľko slov a zvukov, ktoré reprezentujú slová, napr. „mú“ - kravička, „gó“ - lopta a 
pod.

Spojí gesto a slovo, napr. povie „Tam!“ a ukáže prstom na dvere, alebo povie „Maco!“ a 
ukáže na plyšovú hračku

Hovorí zhruba 50 slov a zvukov, začína slová spájať do 2-slovných viet, napr. „Mama dá.“, 
„Maco tam.“ a pod. 

Používa opytovacie otázky tým, že zmení melódiu hlasu, ako „Mama spať?“

Pýta sa otázky typu Čo a Kde, napr. „Čo je to?“



3. Úloha: Napíšte si kedy, prečo a ako Vaše dieťa
komunikuje

Všímajte si Vaše dieťa. Do nasledovnej tabuľky si zapisujte KEDY, PREČO a AKO s Vami dieťa
komunikuje. Môžete sa inšpirovať výrokmi z predchádzajúceho cvičenia.

KEDY komunikuje
popíšte, v akej 
situácií komunikuje

PREČO komunikuje
má komunikačný zámer?
Čo chce dosiahnuť?

AKO komunikuje
popíšte, čo dieťa urobí: pohľadom, rečou
tela, gestom, slovom


