NANOUŠOVY

LUMPÁRNY
Manuál pro rodiče

Hurá do
toho a půl je
hotovo

Myšlenku vytvořit zábavnou a praktickou pomůcku pro děti s hendikepem
jsem nosila v hlavě už v době, kdy jsem pracovala jako poradkyně rané péče
a provázela jsem rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením
raného věku. Velmi mě těší, že se podařilo ji uskutečnit, a to díky podpoře
mé rodiny, nadací, firem, odborníků, dobrovolníků a přátel. Přála bych si,
aby se knížka a zároveň multisenzorická pomůcka Nanoušovy lumpárny stala dobrým pomocníkem vás rodičů a aby Nanouš byl kamarádem a veselým
společníkem vašich dětí. Věřím, že si s knihou i s Nanoušem užijete spoustu
legrace, a ještě při tom získáte inspiraci, jak procvičit nejen zrak.
S knihou jste obdrželi i soubor reálných předmětů: Nanouše, panenku
Rozárku, auto, ruční svítilnu, sadu 6 kelímků, 18dílnou sadu příborů, LEA
SYMBOLS® – kruh, čtverec, dům a jablko (dále v textu nazývané optotypy),
zakrývací list, Nanoušovu Braillovu abecedu a Nanoušovo pexeso. To vše je
určeno k různým aktivitám a zábavným činnostem, které napomáhají k rozvoji zrakového vnímání, komunikace, porozumění dítěti, ale jsou i inspirací
k rozvoji sebeobsluhy a samostatnosti vašeho dítěte. Smyslem je podpořit celkový rozvoj zrakových, motorických a rozumových dovedností dětí. Pojďme se nyní
společně podívat, jak se s knihou, s Nanoušem a dalšími pomůckami dá hrát.

1

Při vidění a porozumění pomáhá
vlastní zkušenost
Důležité je, aby děti dostaly příležitost aktivně se seznámit
s reálnými předměty ještě předtím, než otevřou samotnou
knihu. Objevování, prozkoumávání a poznávání reálných
věcí, které se následně v knize vyskytují na fotografiích
a ilustracích, pomáhá dětem (s podporou rodičů) cíleně
rozvíjet zrakové dovednosti a usnadňuje jim to cestu k porozumění ilustrovaným obrázkům. Čas na činnosti uvedené
přímo na stránkách knihy přichází tedy až ve chvíli, kdy
děti reálné předměty již dobře znají a mají je vyzkoušené
a detailně „ohmatané“.

Představujeme Nanouše a další
předměty
Nabízí se celá řada možností a způsobů, jak může dítě konkrétní předmět objevovat. Je na vás rodičích, abyste činnost uzpůsobili přímo svému dítěti. Každý rodič ví nejlépe,
co dítěti půjde a co ho bude bavit, a kde je naopak potřeba více motivovat, vymýšlet zajímavé obměny, kdy zvolit
aktivity složitější nebo které činnosti ještě odložit. Pokud
bude mít dítě při učení pozitivní emoce, vše si zapamatuje snadněji. Podmínky pro hru je tedy třeba vytvořit tak,
aby dítě mohlo být úspěšné. Napomůže rozložení činností
do malých kroků, opakování či obměny. Stejně důležitá je
i legrace a pozitivní zpětná vazba.
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Nanouš
je černobílá plátěná postavička zrakově, hmatově, ale i sluchově zajímavá.
Je vyplněna pohankovými slupkami, to znamená, že šustí a dá se nahřívat
na topení. Nanouš je zrakově výrazný a vybízí tak ke hře na schovávanou. Pokud dítě sedí například u stolečku, může Nanouš vykukovat zpoza
desky. Dítě Nanouše vyhledává a zaměřuje na něj svou zrakovou pozornost.
Pro ulehčení vyhledání můžeme s Nanoušem zašustit či zahýbat.
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Panenka Rozárka
je zajímavá tím, že její oči, pusa a nos jsou hmatově zvýrazněny výšivkou,
stejně jako srdíčko na jejích šatech. Panenka má konturu, dítě tak lépe
uvidí, kde končí jednotlivé části jejího těla, a snadněji se na těle panenky
zorientuje. Pokud bude Rozárka na zrakově nevýrazném pozadí (třeba položena na bílém papíru), díky kontuře bude lehčí rozpoznat obrysy jejího těla.
Na stránkách knihy jsme záměrně použili pozadí barevné, které pomáhá
panenku zvýraznit. Na Rozárce si může dítě procvičit orientaci na obličeji
i na těle. Můžeme použít tyto otázky: ukaž, kde jsou oči, pusa, nos, vlásky,
jakou barvu mají šaty, ukaž nožičky… apod. Společně s dětmi můžeme
vytvořit Rozárce také nějaký účes. Když dítě ukazuje prstem na panenku,
procvičuje si zkoordinování očí a pohybu ruky. Povzbuzujeme přitom dítě,
aby se dívalo, na co sahá.
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Auto
červené barvy zdobené černobílými pruhy má zrakově výrazná kola. Výborně
poslouží při rozvoji zrakové dovednosti sledování a orientace v prostoru. Dítě
může pozorovat auto, jak jezdí zleva doprava, ale i od sebe a k sobě. Lze tak
procvičit sledování v různých směrech, a tím i hybnost očních svalů. Role
a aktivita dítěte může být různá, od sledování přechází dítě k aktivní roli, kdy
s autem jezdí samo. Společně s dítětem můžeme vytvořit dráhu z kelímků
a dítě ji bude autem projíždět. Činnost je zaměřena především na zkoordinování pohybu očí a činnosti ruky. Při hře je opět vhodné povzbuzovat dítě,
aby se dívalo na to, co dělá, případně kam jede. V knize se auto objevuje
v různých aktivitách, za zmínku stojí určitě grafomotorická cvičení v poslední části knihy. Mohou posloužit jako inspirace: vezmeme například velké
papíry, namalujeme na ně čáry podle knihy (strany 29–31) a dítě po nich
může autem jezdit.
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Svítilna na ruční pohon
je výrazná a dobře se chytí do ruky. Je vybavena elektrickým kondenzátorem.
V praxi to znamená, že dítě si samo vyrobí světlo. Zatočí kličkou a pomocí spínače určuje, kdy bude svítit. Práce se svítilnou podporuje nejen motorické dovednosti, ale i porozumění principu akce a reakce (něco udělám a hned nato
se něco stane).
Svítilnou je možné prosvítit kelímky z přiložené sady, každý z nich vytváří jinou barvu světla. Je třeba vyzkoušet, která barva dítěti vyhovuje. Pokud chceme světelný efekt zintenzivnit, zatemníme místnost stažením žaluzií. Následně prosvítíme kelímek a nabídneme jej dítěti v úrovni očí ve vzdálenosti
cca 30–40 centimetrů. Prosvětleným kelímkem pohybujeme pomalu zleva doprava, shora dolů, z levého horního rohu do dolního pravého rohu. S dítětem
tak trénujeme vyhledání, zaměření zrakové pozornosti na předmět, sledování
předmětu a procvičíme celkovou hybnost očních svalů. Světlem si dítě může přisvěcovat nejen reálné předměty, ale i obrázky v knize. Je možné vytvářet i složitější aktivity: například rozložit si reálné předměty před sebe na koberec a dítě
je může pomocí světýlka vyhledávat. Světýlkem je možné vyhledávat i obrázky
v knize nebo v archu pexesa. Jakmile se setmí, je čas na hru na chytání světýlka
na stěně.
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Sada kelímků
obsahuje šest barevných odstínů. Kelímky mohou sloužit na pití, na poznávání
barev, na vkládání a třídění předmětů a třeba k již zmíněnému prosvícení svítilnou. Doporučujeme jeden kelímek a k tomu i sadu příborů stejné barvy vyčlenit a dát je dítěti k běžnému užívání na pití a jídlo. Dítě takto získává vlastní zkušenost s použitím předmětů. Pokud využijeme kelímek i jako zástupný
předmět pro pití (dítě má jeden kelímek někde u sebe, a když na něj ukáže,
dostane napít), získává dítě i možnost být samostatnější a rozhodovat o svém
životě. Kelímky je možné využívat k jednoduchým i složitějším činnostem.
Do kelímku můžeme říkat slova „haló, haló“, jméno dítěte, slovo „máma“,
následně vybízíme i dítě přiložením kelímku k ústům, aby také vydalo zvuk.
Lze tak rozvíjet jednoduché komunikační hry. Kelímky můžeme stavět na sebe,
tvořit pyramidu, následně ji s radostí bourat, vkládat kelímky do sebe, následně je vytahovat, vzít si je do vany a plnit je vodou, hrát si s nimi na písku a dělat
bábovky. Všechny tyto aktivity napomáhají ke zkoordinování činnosti očí a pohybu ruky a také rozvíjejí představy dítěte o fyzikálních jevech světa, který je
přímo obklopuje. Dítě se učí rozumět například přitažlivosti (stavění kelímků
na sebe a bourání pyramidy, komínu), hloubce (hra ve vaně – jeden kelímek je
plný vody u dna vany a druhý plave), hmotnosti (hra na pískovišti – kelímek
plný písku je jinak těžký než kelímek prázdný) apod.
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Sada příborů
obsahuje šest barevných nožů, vidliček a lžic. Stejně jako kelímek
i jeden z příborů je dobré používat při jídle. Na základě zažité zkušenosti
dojde dítě k lepšímu porozumění při rozpoznávání fotografií příborů
v knize. Vidličky, nože i lžíce jsou tvarově mnohem složitější než kelímky.
Pro začátek doporučujeme využít sadu příborů na rozlišování barev. Zvolíme
dvě barevně odlišné sady, například modrý a žlutý příbor, rozložíme je
na podložku a vybíráme předměty podle barvy. Činnost je možné propojit
s kelímky. Dítě může vkládat příbor jedné barvy do odpovídajícího kelímku:
modrý příbor vkládáme do modrého kelímku atd. Pokud bude tato hra
pro dítě snadná, můžeme přidávat další barvy kelímků a příborů. Pro některé
děti je však rozlišování podobných odstínů barev obtížné, proto je vždy
důležité přizpůsobit hru zrakovým, pohybovým a rozumovým schopnostem
každého dítěte. Při rozpoznávání tvarů se dá postupovat takto: dvě sady
příborů rozložíme na podložku, která vytváří kontrast a umožňuje tvarům
předmětů vyniknout. Například na bílou podložku položíme modrou
a oranžovou sadu a vyzveme dítě, aby našlo lžíce. Pro zvýšení obtížnosti
přidáváme další sady nebo zvolíme složitější pozadí, jak je to například
v knize na straně 24. V případě, že se nám daří vytvářet s kelímky a příbory
zábavné aktivity, můžeme takto u dětí vzbudit větší zájem o jídlo a o vlastní
sebeobsluhu.
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Optotypy (LEA SYMBOLS®)
dostává dítě do rukou jako izolované karty: kruh, čtverec, dům a jablko. Jedná
se o tvary a symboly. V první fázi učení není nutné, aby děti tvary a symboly
přímo poznávaly a pojmenovávaly. Dítě učíme především přiřazovat stejné
ke stejnému. V tuto chvíli postačí, když si samostatné karty s optotypy prohlédneme a pojmenujeme, jejich čas přijde až při samotné práci s knihou.

Zakrývací list
může být při prohlížení knihy výborným pomocníkem. Usnadňuje orientaci
na stránce ve složitém zrakovém prostředí (při velkém množství předmětů
na stránce nebo jejich nahloučení). Na stránce s více předměty zakryjeme
listem například levou polovinu. Cílem je vytvořit jednodušší zrakové
prostředí. Poté, co si dítě viditelnou část obrázku prohlédne, zakryjeme
pravou část. Po podrobném prozkoumání obou polovin listu, odkryjeme celý
obrázek. Je možné zakrývat jen různé výseče a obrázek odkrývat postupně
podle potřeb dítěte.

Nanoušovu Braillovu abecedu a pexeso
doporučujeme využít až úplně nakonec. Jak je používat, si povíme později.
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Otevíráme knížku
Jakmile dítě získá s reálnými předměty osobní zkušenost, uvidí je vyfotografované v knize. Věci, které již mnoha způsoby prozkoumalo a dobře je zná,
může následně snadněji rozpoznávat na obrázcích a případně s nimi zkoušet nové aktivity. V knížce postupujeme od jednodušších zrakových činností
ke složitějším. Knihou provází Nanouš. Vše vesele komentuje a napovídá, na
co se zaměřit. Otevření knihy lze spojit s jednoduchým rituálem. Reálného
Nanouše můžeme vždy nejprve nahřát a vložit dítěti na chvilku do ruky se
slovy: Ahoj, já jsem Nanouš. Pojď, budeme si hrát… Pokud se tato činnost
stane pravidelným rituálem, bude fungovat i jako informace pro dítě, že
přichází společná hra. Teplem se dítěti uvolní ruce a sahaní tak může být
snadnější. Nahřívání je vhodné především u dětí s pohybovými potížemi.
V první části knihy se dítě seznamuje s předměty v jejich 2D fotografické
podobě. Každou věc si může prohlédnout vždy samostatně na stránce. Fotografie předmětu je umístěna na jednoduchém pozadí, které vytváří kontrast
a umožňuje obrázku vyniknout. Obrázek má hmatový reliéf a dítě jej může
svými prstíky zkoumat a rozvíjet tak hmatové vnímání, jemnou motoriku.
Velikost reálného předmětu je (kromě Nanouše a panenky) zachována 1 : 1.
Při rozpoznávání předmětů se dá postupovat tak, že dítěti ukážeme fotografii v knize a k tomu ve stejném úhlu i reálný předmět. Díky své vazbě kniha stojí podobně jako stolní kalendář, což manipulaci s knihou a předměty
značně usnadní. Dítě si porovná, jak vypadá předmět v 3D podobě a jak v 2D
fotografické podobě na barevném pozadí. Pokud chcete, aby dítě na obrázky
i sahalo, je vhodnější mít knihu položenou na stole.
Když se dítě s obrázky jednotlivých věcí obeznámí, objeví se na stránce fotografie dvou předmětů. Jedná se o výběr ze dvou (strana 7 a 8). Nanouš
může dítěti položit otázku: ukaž, kde
je… Podporujeme dítě, aby si prohlédlo oba obrázky a následně jeden vybralo. Tuto činnost je možné nejprve
zkoušet s reálnými předměty. Seznámení s předměty, jejich rozpoznání
a výběr ze dvou rozvíjí u dítěte i komunikaci. Následuje výběr ze tří možností: na růžovém pozadí je umístěna sada
příborů (strana 9).
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Použili jsme výraznější pozadí a rozpoznání tvaru příborů stejné barvy tak
může být pro dítě obtížnější. Pro lepší orientaci můžete zkusit na stránku
přiložit reálný příbor, případně použít zakrývací list. Doposud byly předměty zobrazovány v poměru 1 : 1. Na dalších stranách začínáme pracovat
s novou veličinou, a to je velikost obrázků.
Na straně 10 jsou vyobrazeny všechny předměty izolovaně ve zmenšené velikosti na jednobarevném pozadí. Je důležité, aby si dítě zrakem prohlédlo
a zmapovalo celý list. Orientaci na stránce usnadníme dítěti tak, že část
strany zakryjeme listem, a tím pro začátek snížíme počet předmětů. Postupně odkrýváme celý list.
Další část je věnována optotypům (LEA SYMBOLS®). Do knihy jsme
je zařadili s laskavým svolením paní Dr. Ley Hyvärinen, abychom dětem pomohli s přípravou na funkční vyšetření zraku nebo přímo na oční
vyšetření u lékaře. V klidu domova můžeme tyto tvary a symboly dítěti postupně představovat. Kruh, čtverec, dům a jablko dobře poslouží
i k běžnému seznámení dítěte se základními tvary a symboly. Postup
seznamování můžete upravit dle potřeb dítěte. Nejprve si s dítětem
prohlédneme tvary (kruh a čtverec) a symboly (dům a jablko) v knize.
Na stránce je zobrazen vždy jeden tvar či symbol na bílém pozadí. Dítě si je
prohlédne zrakem, může si na ně i sáhnout a zjistit, jaký mají reliéf. Tvar či
symbol pojmenujeme. V další fázi ukážeme dítěti vedle listu knihy i příslušnou izolovanou kartu s optotypem.
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Dítě si může prohlédnout jeden izolovaný obrázek a list knihy, na kterém je
stejný tvar, například kruh a kruh. Zjišťuje, že jde o stejné obrázky. Jakmile
se dítě seznámí s izolovanými kartami i s optotypy v knize, přejdeme na další
list. Zde jsou dva tvary, kruh a čtverec (strana 17), – opět se jedná o výběr ze
dvou. Dáme dítěti do rukou izolovanou kartu, na níž je kruh, a vyzveme je,
aby našlo stejný kruh a přiřadilo k obrázku. Dítěti můžeme pomoci tak, že
podpoříme pohyb jeho ruky – svou dlaní lehce nadzvedneme zespodu loket
ruky dítěte, v níž drží izolovanou kartu, a naznačíme pohyb vpřed ke stejnému tvaru. Můžeme doplnit větou: dáme kruh na kruh (nebo kolo na kolo).
Důležité je poskytnout jen nejmenší možnou podporu, aby dítě mohlo vykonat činnost samostatně. Pokud se dítěti podaří přiřadit kruh, lze vyzkoušet
činnosti složitější. Dítě dostane k přiřazení dvě izolované karty kruh i čtverec. Postup opakujeme i se symboly na další straně.
Nejsložitější úkol přichází na straně 19, kde jsou všechny optotypy vyobrazeny na jednom listu. Dítě zde přiřazuje čtyři izolované karty (kruh, čtverec,
dům a jablko) ke stejným tvarům a symbolům. Pokud dítěti hra jde, můžeme
si knihu vzít do ruky a poodstoupit od dítěte (asi o jeden metr) a ukazovat
tužkou na jednotlivé optotypy. Dítě má před sebou rozloženy izolované karty
a vybírá vždy stejnou. Vzdálenost můžeme postupně prodlužovat. Dítě se
tak připravuje na funkční vyšetření zraku nebo na vyšetření u očního lékaře.
Pokud dítě již pojmům kruh, čtverec, dům, jablko porozumělo, můžeme tuto
dovednost upevnit třeba při pexesu (viz níže).

19
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Sledování auta (strana 21). Auto se posouvá, dítě je může sledovat zrakem
(posouvá dospělý). Dítě může převzít i aktivní roli a pohybuje autem samo.
Aktivita je zaměřena na sledování předmětu a na zkoordinování činnosti
oka a ruky.
Vyhledání kol na modro-bílé pruhované ploše (strana 22). Kola mají různou
velikost a kontrastní barevnou intenzitu. Jak velikost kol narůstá, tak se
postupně snižuje zrakový kontrast černé barvy. Dítě podpoříme v tom, aby
prohlédlo a zmapovalo zrakem celý list. Pruhované pozadí znesnadňuje činnost. Je tedy nutná větší zraková aktivita dítěte k tomu, aby vyhledalo kola
s nižším zrakovým kontrastem.
Orientace na tváři panenky (strana 23). Rozárka je zde větší, aby si dítě
mohlo prohlédnout i detaily tváře. Opět můžeme s dítětem ukazovat jednotlivé části obličeje, jak je popsáno u panenky Rozárky. K detailnímu prohlížení obrázků můžeme využít třeba i tablet: stačí vyfotografovat oblíbenou
hračku a pak si obrázek společně prohlížet ve zvětšené velikosti.
Vyhledání příborů na červené puntíkované podložce (strana 24). Výrazná
podložka vytváří složité zrakové prostředí. Různé barvy příborů tvoří kontrasty a předměty vynikají, anebo naopak splývají s pozadím. Například žlutý
nůž vytváří barevný kontrast a červená lžíce s pozadím splývá. Zraková aktivita je zaměřena na orientaci na stránce a vyhledání jednotlivých objektů,
případně rozlišení jejich tvarů. Činnost můžeme přenést do běžného života
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(vyhledávat reálné příbory podle stejné barvy či tvaru, jak bylo popsáno
u sady příborů), nebo jak napovídá Nanouš, pro větší zábavu použijeme
lentilky.
Barevné kelímky na černé ploše (strana 25). Pro poznávání barev jsme
vybrali modrý, oranžový, žlutý a zelený kelímek. Umístěny jsou na kontrastním černém pozadí a dobře tak vyniknou. Činnost je zde zaměřena
na rozpoznání povětšinou základních barev a na orientaci na stránce. Začínáme tím, že dítě vyhledá Nanoušův modrý kelímek nebo svou oblíbenou
barvu, například žlutou-sluníčkovou, zelenou-travičkovou. Při pokročilejší
práci s dětmi je možné používat i pojmy nahoře, dole, vlevo u okna, vpravo
u dveří. Například: Jaké barvy vidíš nahoře? Jaké barvy jsou dole? Které
kelímky jsou vlevo na straně u okna? Jaké kelímky jsou vpravo na straně
u dveří?
Červené předměty na jednobarevném pozadí (strana 26). Auto, lžíce, baterka a panenka Rozárka jsou vsazeny do pozadí světlejšího odstínu červené.

Dítě se na stránce orientuje především podle tvaru. Pozadí a barva předmětů
mu v tomto případě znesnadňují činnost. Předměty jsou navíc v různých polohách. Dítěti můžeme činnost ulehčit tak, že zakrývacím listem část předmětů schováme a postupně je budeme odkrývat.
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Ilustrovaný obrázek (strana 27) zachycuje Nanouše, jak jede na návštěvu
k Rozárce. Rozárka bydlí v domečku. U domečku stojí stoleček a na něm
je červená lžíce a modrý kelímek. Předměty dítě už zná, avšak najednou
jsou malé a rozmístěné na zrakově rozmanitém pozadí, které tvoří tráva, nebe, mrak a slunce. Činnost je zde zaměřena na orientaci v ilustrovaném obrázku, kde je nahloučeno více podnětů. Můžeme dítěti pomoci tak, že opět část plochy schováme zakrývacím listem a postupně je
seznámíme s celým obrázkem. Jde již o ilustraci, avšak předměty jsou
stále fotografickým odrazem reálných předmětů. Orientace v obrázku může být pro dítě jednodušší, pokud předmět dobře zná, má s ním
zkušenost a mělo možnost si ho pořádně prohlédnout a prozkoumat.
Poslední oddíl knihy je věnován základům grafomotoriky. Soustředíme
se zde na nejen na rozvoj hmatu, jemné motoriky, ale i na zkoordinování
činnosti očí a pohybu ruky. Cesty jsou hmatově zvýrazněny. Povzbuzujeme
dítě, aby se dívalo na to, co dělá. Na stránkách postupujeme směrem zleva
doprava a udáváme tak směr, kterým se čte a píše. Blíží-li se u dítěte čas
příprav do školy, můžeme jednotlivé čáry přemalovat tlustou fixou na papír
velikosti A4 a dítě může zkoušet čáru napodobovat jinou barvou.
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Něco navíc
Pokud jste prošli celou knihu, čeká na vás ještě Nanoušova Braillova abeceda a Nanoušovo pexeso. Nanoušova Braillova abeceda obsahuje základní
znaky v Braillově písmu. Jde o důležitou součást knihy, kdy se dítě poprvé
seznamuje s hmatovým vnímáním písma a pootevírají se tak dvířka, která se
pro někoho mohou v budoucnosti stát důležitá. Dítě i vy si můžete sáhnout
a zkusit, jaké to je, číst v Braillu jednotlivá písmena. Nanoušovo pexeso obsahuje dvojice obrázků, které znáte z knihy. S dětmi si karty můžete nejprve prohlížet a pojmenovávat. V další fázi hledáte dvojice, a to třeba tak, že
rozložíte tři páry obrázkem nahoru a společně s dítětem vyhledáte dvojice.
Pokud se vám hra daří, přidáte více obrázků. V následujícím kroku obrázky
otočíte směrem dolů a hledáte dvojice postupným otáčením. Karty mohou
být na ploše rozloženy pokaždé jinak. Zaměřujete se tak na rozpoznávání
zmenšených obrázků, orientaci na ploše a cvičíte tak i paměť.

www.nanous.cz
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NANO'S MISCHIEF

A to už je opravdu konec
Nanoušovy lumpárny vám přinášejí řadu nápadů a inspirací, jak nahlížet na
reálné předměty a jak je dítěti přiblížit v knize. Je zcela jisté, že při konkrétních činnostech s předměty i s knihou vás napadne mnoho dalších aktivit
a her a zjistíte, že to či ono by se dalo využít ještě úplně jinak. Přeji vám
mnoho radostných chvil prožitých s dětmi při společné hře a při společném
objevování a zkoumání světa.
Romana Chalupová

Brzo na
viděnou
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