
Já, družinář dítěte se sluchovým postižením Já, družinář dítěte se sluchovým postižením 

... prostředí družiny může 
pro dítě se sluchovým 
postižením představovat 
mnoho náročných posle-
chových situací, ve kte-
rých bude potřebovat vaši 
pomoc.

v družině budu mít dítě se 
sluchovým postižením. 
tak to bude v pohodě. 
děti si spolu pohraJí, 
vždyť už se znaJí ze třídy.

to máte pravdu, ale...

aha, a co 
mám teda 
dělat?

Seznamte se... Každé dítě se sluchovým postižením je jiné. 

I velmi dobře kompenzované dítě neslyší 
s kompenzační pomůckou stejně dobře 
jako jeho slyšící vrstevníci. Děti se slucho-
vým postižením procesují sluchový signál 
déle, poslech je pro ně namáhavější 
a mohou být více unavené. 

Kompenzační pomůcky jsou technická 
zařízení, která sice dovedou zesílit 
hlas, zesílí však ten nejbližší.



zamyslete se nad tím, v Jakých prostředích se s druži-
nou vyskytuJete...

FM systémy jsou technické pomůcky, které přenáší hlas učitele přímo do 
sluchadla či procesoru kochleárního implantátu dítěte se sluchovým postiže-
ním. Skládají se z vysílače (mikrofon) a přijímače. Dítě má pocit, jako byste 
mu mluvili přímo do ucha. Pro více informací se podívejte na metody a videa 
projektu Zážitkem k porozumění.

všichni přes sebe 
mluví a Já vůbec 
nerozumím.

... a Jaký Je 
tam hluk.

a Jo, to Je hluku. 
a co s tím?

venku

třída

Jídelna

cink

bla
bla

bla
bla

bla

bla

bla
ha ha aháááá

ťuk

Jak zvládat 
poslechově náročné 

prostředí

Vizuální signály: spolu 
s dítětem si domluvte 
gesta či znaky pro instrukce, 
které často používáte.

Dodržujte komunikační 
pravidla (najdete je 
v brožurce Já, učitel).

Mluvte tak, aby 
dítě se sluchovým 
postižením mohlo 
odezírat.

Hry a činnosti, které 
s dětmi chcete dělat, 
vysvětlujte názorně 
a ukažte jim, jak na to.

Ověřujte si, že vám dítě 
se sluchovým postiže-
ním dobře rozumělo, 
tím, že se ho doptáte.

FM technologie:
 Můžete používat vy pro komunikaci s dítětem ve třídě, na procházce či exkurzi  

 (mikrofon by u sebe měl mít ten, kdo mluví).
 Dítě se sluchovým postižením se může rozhodnout, komu ho dá, podle toho,  

 s kým se zrovna baví.

poslechově náročné prostředí může dětem bránit v plnohodnotné 
socializaci.

vhodně zvoleným aktivitami podpořte kolektiv dětí.

Čtení Je pro děti oddech, 
ale zároveň může být 
i únikovou strategií.

spolu to 
zvládneme.

Úplně na začátku si se všemi dětmi povídejte o různých odlišnostech, otevřete 
téma sluchového postižení, aby nebylo tabu.

Vymyslete si komunikační pravidla, 
která vám pomohou lépe si 
porozumět.

Hrajte s dětmi hry, do kterých 
se dítě se sluchovým postiže-
ním snadno 
zapojí. Třeba 
Dobble či jiné 
společenské 
hry.

Zajímejte se o dítě se sluchovým 
postižením a jeho potřeby.



závěrem

nezapomíneJte na komunikaci!

usnadňuJe to život!
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