
Communication
Babies take in everything they hear.  Your speech and the ways you use words to 
respond to your child provide the basis for him to create his own language.  When 
you talk and listen to your child, you encourage his desire to speak. The quality of 
your child’s language is influenced by the richness of the language in his  
environment and your responses to his efforts to speak. Through  some  
simple and natural ways to interact with and respond to your child,  you  
will see him become a person who can communicate with confidence. 

Your child will develop good language skills when you follow these  
three key principles:

Prepare the environment.

Connect your child with the environment    
through talking, listening, and reading.

Make time for your child to absorb and practice language 
through speaking, listening, and reading.
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The foundation of your child’s language is laid in 
the first years of life.  As a parent, your support of 
this unique window of opportunity for language 
development will make a difference. 

Help me to communicate by myself. 
Learn more at www.aidtolife.org

KOMUNIKACE
Děti vnímají vše, co slyší. Vaše řeč a způsob, jak používáte slova, když na své 
dítě reagujete, pokládají základ jeho vlastního jazyka. Když na dítě mluvíte 
a posloucháte jej, podporujete jeho touhu mluvit. Kvalita jazyka Vašeho dítě-
te je ovlivňována bohatostí jazyka v jeho prostředí a Vašimi reakcemi na jeho 
úsilí při pokusech o mluvení. Pomocí několika jednoduchých a přirozených 
způsobů interakce s Vaším dítětem a toho, jak na své dítě reagujete, budete 
moci sledovat, jak se z něj stává člověk, který umí komunikovat s jistotou.

Vaše dítě si rozvine dobré jazykové dovednosti, když budete dodržovat  
tyto tři klíčové principy:

Základ jazyka vašeho dítěte je položen v prvním roce 
života. Jako rodič můžete podpořit toto jedinečné 
okýnko příležitosti pro jazykový rozvoj. Tím svému 
dítěti pomůžete.

Překlad pro Vás připravila školka Na Vlně
Chodská 697 
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 
skolanavlne@gmail.com

Připravte prostředí.

Propojte vaše dítě s prostředím pomocí mluvení, 
poslouchání a četby.

Udělejte si na své dítě čas, aby mohlo absorbovat a procvičovat jazyk 
pomocí mluvení, poslouchání a četby.



1. Create a calm and quiet environment for your baby and protect 
him from loud noises and electronic sounds. Minimize the sound of 
television and background noise to create a peaceful environment. 
Make the human voice the sound he hears most often.

2. Have conversations with your baby.  When your child makes 
sounds, respond as if he were speaking. His sounds will turn into 
babbling, his first efforts at communicating. Talk to him throughout 
the day and encourage caretakers and visitors to do the same.  

3. Read stories and poetry, and sing. Children have larger vocabularies 
and develop into better readers when they are frequently read to. 
Read from the beginning of their lives. They love to hear the same 
book over and over. Look for reality-based books with simple drawings 
of everyday objects, actions, and events. Sing your favourite songs.

4.    Speak clearly and directly. Explain the moment-to-moment routines 
he is experiencing.  As important as it is to talk and read to him, it is 
also important to  notice his efforts to vocalize and to acknowledge 
them with a touch or a smile, or to repeat what you heard.  

5. Do not use ‘baby talk’ or make up a special language of ‘wittle bitty 
wordies’.  Your baby will  be confused by childish nonsense words. 
He needs to hear the correct words used by adults in conversation.  
When you speak to your baby, be clear and logical. He is learning 
many words. He associates objects with words and therefore must 
hear the name of the object that he is looking at or grabbing.  

6.    Respond to his attempts to communicate.  Your response helps him 
move from gestures to words more quickly. He sees that his efforts 
achieve results.  When you listen to your child and respond, you are 
saying, “Your words are important.” You are building a relationship that 
makes him want to talk. 

7.    Use correct vocabulary, not only general words but also particular 
words, like ‘garlic press’ and ‘shower curtain’. Name items related to 
all the rooms of the house: kitchen words, bathroom words, bedroom 
words, etc. 

Ten things you can do at home 
 to help your child communicate

Help me to 
communicate by myself.

Learn more at www.aidtolife.org

8. Don’t repeat mispronunciations or make them the family joke.  If your child says ‘pasgetti’, respond with the correct 
word:  “We’re having spaghetti for dinner.” By repeating the phrase with the correct word or by continuing the 
communication, you help him to gradually absorb the correct word and usage.

9. Take turns telling stories.  Tell stories from life, not only from books.  Your child will love the detail in a simple 
bedtime story that recounts the events of the day.  “You woke up, got dressed with your green pants and 
dinosaur shirt, brushed your teeth, and….”   

10. Take time to listen.  Have the patience to listen, even if you don’t understand what he is saying.  Do not interrupt 
or suggest words, but allow time for him to finish.  Your interest encourages him to continue to communicate.  

01věcí, které můžete dělat doma, abyste pomohli 
vašemu dítěti komunikovat

1. Připravte pro dítě klidné a tiché prostředí a chraňte jej před 
hlasitými zvuky a elektronickým hlukem. Omezte zvuk televize 
a hluk v pozadí, abyste vytvořili klidné prostředí. Zvuk lidského hlasu 
by měl být tím, který Vaše dítě slyší nejčastěji.

2. Se svým dítětem veďte rozhovory. Když dítě vydává zvuky, reagujte, 
jako by mluvilo. Jeho zvuky se přetaví do žvatlání, první pokusy 
o komunikaci. Mluvte na něj v průběhu celého dne a podporujte 
ostatní, kdo o dítě pečují nebo přijdou na návštěvu, aby dělali to 
samé.

3. Čtěte příběhy a poezii a zpívejte. Když dětem často čteme, mají 
pak širší slovní zásobu a stanou se z nich lepší čtenáři. Čtěte hned 
od začátku jejich života. Milují, když mohou poslouchat, jak jim 
čtete znova a znova tu stejnou knihu. Vyhledávejte knihy založené 
na skutečném životě, které mají jednoduché kresby každodenních 
předmětů, činností a událostí. Zpívejte vaše oblíbené písničky.

4. Mluvte jasně a přímo. Vysvětlujte kroky každodenních činností, 
které dítě zažívá. Stejně důležité jako na dítě mluvit a číst mu je 
všímat si jeho snah o vokalizaci a dávat najevo uznání pomocí 
doteku, úsměvu nebo zopakováním toho, co jste slyšeli. 

5. Nepoužívejte „miminkovštinu“ ani nevymýšlejte speciální jazyk 
složený z upravených slovíček. Dítě bude z dětinských nesmyslných 
slov zmatené. Potřebuje slyšet slova používaná správně v rozhovoru 
mezi dospělými. Když na dítě mluvíte, mluvte jasně a logicky. Dítě 
se učí mnoho slov. Spojuje předměty se slovy, a proto musí slyšet 
jméno předmětu, na který se dívá nebo který uchopilo.

6. Reagujte na jeho pokusy o komunikaci. Vaše reakce mu pomáhají 
přesunout se rychleji od gest ke slovům. Vidí, že jeho snahy nesou 
ovoce. Když dítě posloucháte a reagujete na něj, říkáte mu: „Tvá 
slova jsou důležitá.“ Budujete vztah, díky kterému bude chtít mluvit.

7. Používejte správnou slovní zásobu, nejen obecná slova, ale také 
konkrétní slova, jako jsou „lis na česnek“ a „sprchový závěs“. 
Pojmenovávejte věci, které se vztahují ke všem pokojům v domě: 
kuchyňská slova, slova pro věci v koupelně, ložnici atd.

8. Neopakujte slova, které dítě špatně vyslovuje, a vyhýbejte se používání těchto slov jako rodinných vtipů. Když 
dítě řekne „kočoláda“, reagujte tak, že použijete slovo správně: „Dala by sis čokoládu.“ Když zopakujete frázi se 
správně použitým slovem, nebo když pokračujete v komunikaci, pomůžete mu postupně absorbovat správné 
slovo i jeho použití.

9. Střídejte se ve vyprávění příběhů. Vyprávějte příběhy ze života, nejen z knih. Vaše dítě bude milovat detaily 
v jednoduchém příběhu na dobrou noc, který bude rekapitulovat události končícího dne. „Probudil ses, 
oblékl sis zelené kraťasy a tričko s dinosaurem, očistil sis zuby a …“

10. Najděte si čas na poslouchání. Mějte trpělivost a naslouchejte, a to i když nerozumíte tomu, co dítě říká. 
Nepřerušujte jej ani nenavrhujte slova, která by mohlo použít, ale dopřejte mu čas na dokončení. Váš zájem 
mu dá oporu v tom, aby v komunikaci pokračoval dál.


