
Já, trenér nebJá, trenér neboo těl těloocvikář dítěte se sluchcvikář dítěte se sluchoovým pvým poostiženímstižením

no, trénink asi úplně ne, ale možná se bude 
lišit to, Jak budete s dětmi komunikovat.

připravit, pozor... ... start!

záleží na tom, Jak toto dítě slyší a komunikuJe. ale pozor, kvalita řeči dobře 
kompenzovaného dítěte může být steJná Jako u Jeho slyšících vrstevníků. Žádná 
kompenzační pomůcka ale nenahradí zdravý sluch. 

Právě jste se dozvěděl/a, že máte ve skupině dítě se sluchovým postižením.

no Jo! 
a bude se 
trénink něJak 
lišit?

Kompenzační pomůcky jsou technická zařízení, která sice dovedou zesílit hlas, ale zesílí 
ten nejbližší. V důsledku sluchové vady může být také omezeno směrové slyšení.

tak uděleJte deset dřepů.
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neJlepší by asi bylo, kdybyste 
používali Fm systémy.

dá se to snadno vyřešit tím, že vše názorně předvedete.

přenos zvuku probíhá různými způsoby. může se Jednat o přenos  
pomocí bluetooth, ale ten bude mít menší dosah - pro tělocvičnu 
možná stačí. přenos na bázi Fm systému má větší dosah, a tak se lépe 
hodí pro trénování venku či na stadionu. vyzkoušeJte si, co vám 
bude vyhovovat. vyhněte se používání indukčních smyček - pro 
tělocvik se nehodí a Je obvykle i Jiná možnost, tzv. botičky.

a co s tím mohu dělat?

tak Jak to uděláme?

Jsou hry a situace, kdy není možné FM technologie využít (například sluchadla nemají 
ochranné kryty do bazénu).

FM systémy jsou technické pomůcky, které přenáší hlas 
učitele přímo do sluchadla či procesoru kochleárního 
implantátu dítěte se sluchovým postižením. 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.

Sportoviště jsou totiž poslechově náročná prostředí. 

bazén tělocvična

stadion

plav ke 
schodům. přihraJ 

pepovi.
Jo, ke 
schodům.

Jo, pepovi.
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nezouFeJte.

1.  Hry a činnosti, které od dětí chcete, jim názorně předveďte.

2.  K píšťalce přidejte i jasný vizuální signál, aby dítě se SP vědělo, 
 kdy je začátek a kdy konec. Můžete například tlesknout nad hlavou.

3.  Pro činnosti, které děláte opakovaně, si domluvte vizuální signály, 
 aby dítě se SP vědělo, co má dělat.

Různé děti přistupují ke kompenzaci své vady různě. Někdo si při sportu 
sluchadlo či řečový procesor odloží, někdo ne. Pokud dítě sportuje  
s kompenzační pomůckou, je dobré, aby ji mělo zajištěnou čelenkou  
nebo šňůrkou. Nemusí se pak bát, že mu při výskoku či kotoulu spadne.

Děti s implantátem (BAHD, kochleární implantát) by se neměly 
uhodit do hlavy. Volte tedy k hrám vhodné sportovní vybavení (např. 
molitanový míč na vybíjenou) či ochranu hlavy helmou (např. base-
ball, brankář atd.). I menší ťuknutí do hlavy je dobré hlásit rodičům.

vezmi si šňůrku nebo čelenku, kubo.

mně. mně. mně.

šetři síly do cílové rovinky.



  myslet na akustiku prostoru

  vědět, že kompenzační pomůcky maJí své technické limity

  vše neJprve názorně ukázat

  myslet na bezpečnost při kontaktních hrách
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kontakt

metodyanimace

Další informace najdete zde:

videohospitace

Jasně, takže bych měl...

a pokud dáváte na konci hodiny něJaké instrukce na 
příště, ověřte si u dítěte se sluchovým postižením, 
že dobře rozumělo.

prima!


