
KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE

OČNÝ KONTAKT VIAC ČASU

ZNOVA A ZNOVA

ZÁUJEM DIEŤAŤA

KOMENTÁTOR

PREKLAD VHODNÉ OTÁZKY

O KROK VPRED

REČOVÝ VZOR

Znížme sa na fyzickú úroveň dieťaťa - 
ľahnime si, sadnime si k nemu. Tak 

zaujmeme jeho pozornosť a 
nadviažeme kontakt. Umožníme mu 
sledovať našu tvár, ústa, mimiku či 

gestá zblízka.

Nechajme dieťaťu čas na porozumenie, 
premyslenie a reagovanie. Ak treba, 
narátajme si sami pre seba do 10.

Svojím čakaním dáme dieťaťu najavo, že 
sa o neho zaujímame a veríme jeho 

schopnostiam.

Opakujme nielen (nové) 
slová, ale aj celé situácie 

(rutiny). 
Opakovanie dieťa nenudí, 

práve naopak. Vďaka tomu 
predvída ďalší krok a môže 
sa do komunikácie ľahšie 

zapojiť.

Sledujme a všímajme si, o čo sa dieťa zaujíma - čo robí, 
kam sa pozerá, nad čím asi premýšľa. Nechajme sa ním 

viesť. Ak s nami zdieľa svoj záujem, reagujme naň - tak ho 
podporíme vo vyjadrovaní a v ochote zdieľať svoju 

pozornosť.

Rozprávajme o "jedno 
slovo viac" ako 
rozpráva dieťa. 

Prispôsobením sa jeho 
jazykovej úrovni mu 

umožníme lepšie 
porozumieť našej reči a 

zároveň ho "ťaháme" 
do zóny jeho 

najbližšieho vývinu.

Oboznamujme dieťa s tým, čo 
robí, čo robíme my, čo sa deje 

okolo a ako veci fungujú. 
Používajme oznamovacie vety 
a všetky slovné druhy. Dieťa si 

vďaka našim komentárom 
priradí k situáciám, 

predmetom i činnostiam 
správnu slovnú zásobu i 

gramatiku.

Povedzme to, čo si 
myslíme, že nám chce 

dieťa povedať. Reagujme aj 
na jeho pokusy o 

komunikáciu  a vysvetlime 
ich. Buďme pre svoje dieťa 

prekladateľom, čím mu 
dáme najavo, že sa mu 
snažíme porozumieť.

Dajme dieťaťu správny vzor 
v tom,  ako má vyslovovať, 

skloňovať či tvoriť vety.
Ak dieťa nevie, ako sa má 

vyjadriť, povedzme v 
1.osobe to, čo by v tejto 
situácii  malo povedať.

Pýtajme sa otázky, ktoré 
podnecujú dieťa ku 

komunikácii. Vhodnými 
otázkami sa zvyšuje jeho 
sebavedomie. Vyvarujme

sa veľkému množstvu 
otázok, testovacím 

otázkam, príliš ľahkým a 
jednoznačným a tiež 

otázkam, ktoré si 
odpovedajú samé.

Ako efektívne komunikovať s dieťaťom
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