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Rozvojový model programu Son-Rise®  

Úvod  

Od roku 1983 pracuje Americké centrum liečby autizmu (the Autism Treatment Center of America - 

ATCA) s deťmi s autizmom a inými súvisiacimi postihnutiami pomocou programu Son-Rise. Program 

Son-Rise vytvorili rodičia a je určený pre rodičov. Tento program pomohol deťom z celého sveta, aby 

rástli, zmenili sa a aby prekonali svoju prvotnú prognózu. Rodičia, s ktorými sme pracovali, videli, ako 

sa ich deti zásadným spôsobom menia – od komunikácie nedávajúcej zmysel k celým vetám, od 

vyjadrovania sa pomocou záchvatov hnevu a plaču na deti a dospelých, ktorí používajú verbálnu 

komunikáciu a dokážu vyjadriť veľkú fyzickú náklonnosť. Sledovali sme deti, ako prešli od takmer 

trvalého samostimulujúceho správania k účasti v hrách a hraniu sa so svojou rodinou a rovesníkmi.  

Vieme, že ako rodič alebo vzdelávací pracovník ste sa pokúšali svojmu dieťaťu (alebo dieťaťu s ktorým 

pracujete) pomôcť, aby získalo určité zručnosti. Videli ste, že aj keď ste boli schopní naučiť toto dieťa 

nejakú zručnosť, napríklad natiahnuť si ponožky alebo niekoľko minút sedieť pri stole, nijako to 

nezmenilo väčšie, principiálnejšie vlastnosti jeho interakcie. Nezmenilo to váš vzťah s dieťaťom. 

Neumožnilo vám to viac než na pominuteľné chvíľky komunikáciu, v ktorej je radosť, očný kontakt a 

smiech.  

Preto sa Rozvojový model programu Son-Rise sústreďuje na kľúč k tomu, ako pomôcť vášmu dieťaťu 

rásť a k jeho schopnostiam rozumieť si a sociálne sa spájať s inými. Zistili sme, že ak sa v prvom rade 

zameriame na túto oblasť, deti aj dospelí sú schopní budovať vrúcne, interaktívne a zásadné vzťahy s 

rodičmi, súrodencami či vrstovníkmi. Ako sa dieťa vyvíja, malo by si osvojovať dôležité súbory 

zručností, ako napríklad: svojpomocné, poznávacie, hrubé a jemné motorické zručnosti (ako ukazuje 

diagram na strane 2). Aj keď je každá z rozvojových oblastí dôležitá, tou najdôležitejšou, ktorou by 

sme sa u týchto detí mali zaoberať, je „sociálny“ rozvoj. Na tomto základe bude dieťa ľahšie získavať 

poznávacie schopnosti, svojpomocné zručnosti atď.  

Náš model vám pomôže vidieť štádiá, cez ktoré bude dieťa prechádzať, keď sa bude rozvíjať od 

základných zručností k pokročilejším spoločenským vzťahom. Okrem toho, akonáhle uvidíte aktuálne 

sociálne zručnosti dieťaťa a ďalší krok v jeho rozvoji, môžete vytvoriť jeho sociálny učebný plán.  

Pri práci s deťmi sme zistili, že vzdelávacie techniky a princípy programu Son-Rise® sú veľmi účinné 

a pomáhajú deťom nadobúdať sociálne zručnosti. Odporúčame vám, aby ste si otvorili našu 

internetovú stránku www.AutismTreatment.org, aby ste sa dozvedeli viac o našom programe 

a o spôsoboch, pomocou ktorých sa môžete naučiť tieto techniky a princípy, aby ste zaistili, že vaše 

dieťa dosiahne čo najväčší sociálny rast. Môžete tiež zatelefonovať (001-877-7667473) a porozprávať 

sa s jedným z našich poradcov, ktorý zodpovie všetky vaše otázky. Po prečítaní týchto materiálov nás 

môžete osloviť, aby sme vám mohli pomôcť.
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Sebaobsluha: používanie toalety, jedenie, obliekanie atď. 

 

Poznávanie: matematika, čítanie, argumentovanie atď. 

 

SOCIALIZÁCIA 

 Očný kontakt a neverbálna komunikácia: interaktívny očný 

kontakt, mimika atď. 

 Komunikácia: slov. zásoba, dĺžka viet ....................... konverzačné zručnosti atď. 

 Rozsah int. pozornosti: dĺžka, frekvencia atď. . interakcia s rovesníkmi atď. 

 Flexibilita: rigidita a ovládanie .................................. pružnosť a spontánnosť  
 

Jemná motorika: koordinácia rúk a očí, zmyslové vnímanie atď. 

 

Hrubá motorika: pohyblivosť a koord. končatín, rovnováha atď. 

 



Štyri základy  
Sociálna interakcia sa skladá zo štyroch základných pilierov: vytvorenie a udržanie očného kontaktu 

a neverbálnej komunikácie, verbálna komunikácia, dosiahnutie rozsahu interaktívnej pozornosti 

a dosiahnutie flexibility pri interakcii.   

 

 Základné 

sociálne zručnosti 

Stredné 

sociálne zručnosti 

Pokročilé 

sociálne zručnosti 

Stupeň 1 2            3 4              5 

    

    

    

    

       

Očný kontakt a neverbálna komunikácia  

Očný kontakt je úplne základný spôsob, ktorým sa spájame s ľuďmi okolo nás a je úplne zjavné, že 

deti s autizmom a súvisiacimi diagnózami ho nepoužívajú. Iné terapie sa možno tiež zameriavajú na 

túto oblasť, ale vo všeobecnosti to robia pomocou opakovaných behaviorálnych techník. Týmto 

spôsobom sú deti nútené, aby sa pozerali do očí iných ľudí, aby sa dostali k veciam, ktoré chcú. My sa 

zameriavame na to, aby sme naučili deti pozerať sa na ľudí s radosťou. Povzbudzujeme ich, aby sa 

chceli pozerať ľuďom do očí. Týmto spôsobom sa naučia v živote spájať s inými ľuďmi.  

Môžu sa naučiť mať výraz tváre (pretože sa pozerajú na naše tváre), učia sa hovoriť (pretože sa 

pozerajú na naše tváre pri formulovaní slov) a učia sa dlhšie venovať pozornosť činnostiam (pretože 

sa pozerajú na to, čo robíme a môžu sa pripojiť). Výhody trvalého očného kontaktu sú nekonečné. Čo 

je však najdôležitejšie, umožňuje im to vidieť lásku, ktorú k nim cítime. Najefektívnejší spôsob, ako 

budovať tieto sociálne vzťahy, je pomáhať deťom pochopiť krásu a význam toho, čo prebieha medzi 

dvomi ľuďmi, ktorí o seba navzájom dbajú. Ako by to mohli vedieť, keby sa na nás nepozerali? Očný 

kontakt je jedným z najdôležitejších faktorov pri vytváraní a udržiavaní sociálnych vzťahov.  

Očný kontakt a súčasne rozprávanie sa alebo počúvanie je dôležitým aspektom komunikácie a 

interakcie s ostatnými. Ďalším dôležitým prvkom, ktorý ovplyvňuje interakciu, je neverbálna 

komunikácia – výrazy tváre a reč tela. Je dôležité, aby deti nielen používali, ale aj chápali neverbálnu 

komunikáciu iných a reagovali na ňu.   

Verbálna komunikácia   

Sociálne vzťahy existujú prostredníctvom komunikácie medzi ľuďmi. Náš model sa zameriava na 

pomoc deťom, aby si odvykli si od plaču, mrnčania, záchvatov hnevu a používania fyzických gest ako 

spôsobov komunikácie a navykli si používať hovorené slová. Následne sa zameriavame na to, aby si 

odvykli používať jednotlivé slová (vyslovované jasne), a prešli na rozšírený obsah (podstatné mená, 

slovesá atď.), aby používali konverzačné slučky a zlepšovali si konverzačné schopnosti.  

Očný kontakt a neverbálna komunikácia 

Verbálna komunikácia 

Rozsah interaktívnej pozornosti 

Flexibilita 



Chceme, aby deti boli schopné oznámiť, čo chcú, čo nechcú, čo cítia a na čom im záleží. Chceme, aby 

sa zúčastňovali na mnohých hrách a aktivitách tohto sveta, ktoré zahŕňajú verbálnu komunikáciu. 

Chceme, aby boli nielen schopné objednať si v reštaurácii jedlo, ale tiež zoširoka hovoriť s rovesníkmi 

o svojich názoroch na rôzne otázky a opísať svoje sny. Preto je táto časť modelu pomerne podrobná, 

aby ste boli schopní pomôcť vášmu dieťaťu naučiť sa mnohé dôležité kroky pomoci efektívnej 

komunikácii s ostatnými.  

Poznámka: Aj keď nie je pokrytý každý aspekt vývoja jazyka, zaradili sme sem základné aspekty, 

potrebné pre vaše dieťa, aby účinne komunikovalo s ostatnými v sociálnych vzťahoch.  

Rozsah interaktívnej pozornosti   

Hoci tieto deti môžu mať schopnosť zamerať svoju pozornosť na objekty alebo činnosti, zahŕňajúce 

iba seba, nemôže sa to zamieňať za rozsah interaktívnej pozornosti. Sledovanie televízie, tlačenie 

auta tam a späť, používanie počítača, prevracanie stránok v knihe, stavanie veže z kociek – žiadna z 

týchto aktivít nie je interaktívna. Naším cieľom je pomáhať im získať schopnosť komunikovať s inými 

ľuďmi – pozerať sa na iné osoby, striedať sa a komunikovať s inou osobou v rôznych aktivitách (t. j. 

fyzické hry, hry, v ktorých hrá úlohu predstavivosť, rozhovory atď.). Dôraz je previesť dieťa cez 

jednotlivé úrovne interaktívnej pozornosti tak, aby sa viac a viac zapájalo do kontaktu s ľuďmi okolo 

seba (a v dôsledku toho trávilo menej času zaoberaním sa výlučnými činnosťami).  

Flexibilita   

Každý, kto sa niekedy staral o dieťa alebo jedinca s autizmom, vie, že schopnosť byť flexibilný je veľmi 

nutná zručnosť na rozvoj sociálnych vzťahov. Pre naše deti to môže byť veľmi ťažké. Len si pomyslite 

na stravovaciu rutinu vášho dieťaťa (musíte mu dávať konkrétne jedlo, na tomto konkrétnom stole, 

touto vidličkou), rutinu pred spaním (musíte čítať túto knihu, konkrétne tieto stránky, musíte spievať 

štyri piesne, nie tri), oblečenie, ktoré nosí (chce nosiť rovnaké tričko každý deň), na jeho záujmy (chce 

diskutovať na konkrétnu tému a znova a znova klásť rovnakú otázku) atď. K tomu, aby mohli mať 

priateľov a budovať si vzťahy s ľuďmi okolo seba, musia byť schopné byť flexibilné. Musia byť 

schopné fungovať, aj keď sa zmení niečo, čo sme mali v pláne. Musia sa cítiť v pohode, aj keď sa 

niekto dotkne ich obľúbeného predmetu alebo keď sa rozhodneme, že nebudeme mať dnes na 

večeru grilované kurča. To sú len niektoré z dôvodov, prečo je flexibilita základnou sociálnou 

zručnosťou. Tým, že pomôžeme nášmu dieťaťu alebo dieťaťu, s ktorými pracujeme, aby mohlo skúsiť 

novú aktivitu, začať rozhovor v novom smere, skúsiť iné oblečenie, pokračovať v interakcii 

v stimulujúcich prostrediach atď., dávame mu schopnosť vytvárať si sociálne vzťahy a znášať sa s 

ostatnými okolo seba.  

 



Tvorba sociálneho učebného plánu pre dieťa  
Táto časť vám pomôže porozumieť súčasným schopnostiam vášho dieťaťa v každom zo štyroch 

základov pomocou počiatočného ohodnotenia. Potom vám ukážeme, ako vytvoriť konkrétne ciele 

(sociálny učebný plán), ktoré pomôžu dieťaťu prejsť cez každú úroveň.  

PRVÝ KROK: Počiatočné ohodnotenie 

a) Venujte chvíľku času preskúmaniu každej fázy (1 – 5) a určite, ktorá z nich podľa vás celkovo 

opisuje súčasné schopnosti vášho dieťaťa. Pre každú schopnosť alebo kvalitu zaškrtnite 

políčko „vznikajúca“, ak vaše dieťa vykazuje prvé známky danej zručnosti, ale ešte ju 

nepoužíva predvídateľne alebo trvalo. Ak danú zručnosť či schopnosť používa trvalo, môžete 

zaškrtnúť políčko „nadobudnutá“.  

b) Posúďte schopnosti vášho dieťaťa v každej úrovni, keď ste s ním sami v prostredí bez 

možného rušenia. V ideálnom prípade to môžete uskutočniť v herni programu Son-Rise vo 

vašej domácnosti. Ak ste ešte nevytvorili svoju herňu/pracovňu, jednoducho vezmite dieťa 

do najtichšej miestnosti v dome. Vypnite televíziu, počítače, hudobné prehrávače atď., ktoré 

sú v tejto miestnosti, zatvorte dvere a požiadajte ostatných, aby vás nevyrušovali.  

c) Všetky svoje informácie založte na „priemere“ z pozorovaní dieťaťa. Ak máte ďalších ľudí, 

ktorí pracujú s vaším dieťaťom, pri vytváraní priemeru zahrňte aj ich pripomienky.  

d) Urobte štyri pozorovania v priebehu dvoch týždňov na získanie základného priemeru. 

Vezmite si do miestnosti so sebou hárok a jednoducho označte políčko (alebo si urobte 

poznámku na samostatný kus papiera), ktoré uvádza aktuálnu schopnosť vášho dieťaťa v 

tejto oblasti. Urobte to pri štyroch príležitostiach a určite prvý priemer.  

e) Odporúčame vám urobiť nové meranie schopností dieťaťa v každej oblasti aspoň raz za 

mesiac. Týmto spôsobom si môžete porovnať oblasti jeho rastu a zistiť, na ktoré oblasti by 

ste sa mali zamerať na budúci mesiac.  

f) Chápeme, že to môže byť pre vás nové, preto boli tieto grafy navrhnuté tak, aby ich 

používanie bolo pre vás čo najjednoduchšie. Nemusíte sa snažiť vytvoriť najdokonalejšie, 

vedecky presné zhodnotenie. Len verte svojmu zdravému rozumu. Verte svojim 

pozorovaniam. Vaše pozorovanie dieťaťa je záslužné a má význam, aj keď nie ste 

profesionálne vyškolení. Akonáhle si k tomu sadnete, zistíte, že je to celkom jednoduché.  

g) Každý stupeň a časť je intuitívna a ak budete potrebovať viac informácií, pozrite si „Príručku 

základného hodnotenia“, strany 9 – 14.  

h) Ak potrebujete novú sadu diagramov sociálneho rozvoja, navštívte naše webové stránky na 

www.AutismTreatment.org a vytlačte si ich.  

 

www.AutismTreatment.org


DRUHÝ KROK: Vytvorenie sociálnych učebných osnov (programových cieľov)  

Teraz, keď ste vytvorili základné zhodnotenie súčasných sociálnych schopností vášho dieťaťa, začnite 

vytvárať sociálne učebné osnovy (programové ciele). Odporúčame, aby ste sa držali týchto cieľov bez 

toho, aby ste ich jeden mesiac, až do ďalšieho základného hodnotenia, menili.  

Naším zámerom je poznamenať si „ďalší krok“ pre vaše dieťa v každom základe. Všetky ciele sú 

uvedené od tých základných až po najťažšie. Preto, akonáhle ste zaškrtli okienko s aktuálnymi 

schopnosťami dieťaťa, ďalším krokom je okienko bezprostredne pod ním alebo v ďalšej fáze (ak vaše 

dieťa získalo všetky zručnosti v rámci daného základu).  

Príklad: Pozrite sa do časti Komunikácia v stupni 1 (nie „Stupeň 1 – 5 Prehľad“, ale stránku, ktorá 

obsahuje všetky zručnosti stupňa 1). Prvá zručnosť je „Má slovnú zásobu pozostávajúcu zo zvukov 

podobných reči, alebo o trochu viac“.  

• Ak je vaše dieťa v tejto zručnosti na úrovni „vznikajúce“ schopnosti, aj naďalej ju majte ako 

cieľ, kým nedosiahne stupeň „získaná“.  

• Zaškrtnite okienko „získaná“, ak je to aktuálna schopnosť vášho dieťaťa a používanie tejto 

zručnosti je trvalé. Ďalším krokom v jeho sociálnom rozvoji pre komunikáciu je okienko 

priamo pod tým, „Má slovnú zásobu 5 slov a viac“. To sa stane programovým cieľom pre vaše 

dieťa a dôležitou súčasťou jeho sociálnych učebných osnov.  

Ak je vaše dieťa v „rozvíjajúcom sa“ stupni zručnosti, aj naďalej ju treba mať ako cieľ, kým nedosiahne 

stupeň „získaná“. V prípade potreby sa použijú menšie kroky v rámci okienka „rozvíjajúce sa“ pre 

postupné zvyšovanie rozvoja dieťaťa v príslušnej zručnosti, na ktorej pracujete.  

Ak už dieťa získalo všetky zručnosti v určitom stupni pre niektorý zo základov, začnite pracovať na 

tom základe v ďalšom stupni.  

Je veľmi dôležité vedieť, že mnoho detí sa nenaučí tieto zručnosti presne v uvedenom poradí. Deti 

môžu „preskočiť“ celú stránku a mať rôznu úroveň zručnosti v rôznych oblastiach. Napríklad, vaše 

dieťa môže byť na stupni 3 v komunikácii (hovorenie s použitím jednoduchých viet; používa vety, 

ktoré sa skladajú z 2 alebo viacerých slučiek atď.), zatiaľ čo vo flexibilite je stále na 1. stupni. I keď 

budete chcieť pracovať na každom zo základov, je nevyhnutné, aby ste dávali veľký dôraz na základ, 

ktorý je pre vaše dieťa najnáročnejší (najmenej rozvinutý).  

V závislosti od rýchlosti, akou sa vaše dieťa mení, môžete zistiť, že je užitočnejšie uskutočňovať 

hodnotenie každých 6 – 8 týždňov, namiesto každých 4 týždňov.  

Akonáhle ste identifikovali ďalší krok pre každú zručnosť základu, ste pripravení písať pre seba a svoj 

tím ciele (pozri tretí krok).  

 



TRETÍ KROK: Písanie programových cieľov 

Každý mesiac potom, ako ste dokončili sociálne posúdenie dieťaťa a vytvorili ste jeho sociálny učebný 

plán, napíšte jasné a konkrétne programové ciele, aby ste zabezpečili, že vy a váš tím sa na tieto ciele 

sústredí.  

Okienko priamo pod jeho súčasnou úrovňou zručností vo všetkých štyroch základoch je zručnosť, na 

ktorej budete v ďalšom období pracovať. To budú vaše ciele pre budúci mesiac alebo pre ďalšie 

obdobie. Tieto ciele sa potom zmenia do podoby vety, ktorú môžete použiť na zosúladenie svojich 

krokov s dieťaťom.  

Príklad: Očný kontakt a neverbálna komunikácia:  

• Zaradili ste dieťa do stupňa 2, pretože je schopné robiť očný kontakt, aby dosiahlo splnenie 

potrieb. Pod tým je okienko „Pozerá na ostatných so záujmom“. Toto je váš cieľ. 

Transformujte to do vety, ktorá definuje váš cieľ ako akciu:  

„Inšpirujte Johna, aby sa na vás pozeral, keď prejaví záujem o to, čo robíte.“ 

Príklad: Komunikácia:  

• Zaradili ste dieťa do stupňa 4, pretože „hovorí v zložitých vetách, ktoré sú gramaticky 

správne“. Okienko uvedené nižšie je „je schopné odpovedať na otázky/klásť otázky a robiť 

vyhlásenia o minulých a budúcich udalostiach“. Toto je váš cieľ. Transformujte to do vety, 

ktorá definuje váš cieľ ako akciu. To môže zahŕňať rozloženie cieľa do ešte menších krokov, 

ako je uvedené:  

„Povzbuďte Johna, aby odpovedal na otázky o minulých a budúcich udalostiach.“ 

Príklad: Rozsah interaktívnej pozornosti:  

• Zaradili ste dieťa do stupňa 3, pretože „jeho interakcia trvá 9 minút alebo dlhšie“. V okienku 

pod tým je uvedené „počas činnosti komunikuje päťkrát za hodinu alebo častejšie“. To bude 

váš cieľ. Transformujte to do vety, ktorá definuje váš cieľ ako akciu:  

„Vyzvite Johna, aby s vami komunikoval päťkrát za hodinu alebo častejšie (keď vám dáva zelenú).“   

Príklad: Flexibilita:  

• Zaradili ste dieťa do stupňa 2, pretože sa „fyzicky podieľa na interakcii“. V okienku pod tým je 

uvedené „verbálne sa podieľa na interakcii“. To bude váš cieľ. Transformujte to do vety, ktorá 

definuje váš cieľ ako akciu:  

„Intenzívne povzbudzujte Johna, aby sa verbálne podieľal na interakcii.“ 

Akonáhle budete mať každý z týchto cieľov v podobe vety, budete mať jasný sociálny učebný plán s 

konkrétnymi programovými cieľmi. Napíšte ich na papier a vyveste ho na dvere herne. Okrem toho 

napíšte e-mail všetkým, ktorí pracujú s vaším dieťaťom, aby ste zabezpečili, aby bol váš tím na tieto 

ciele stále zameraný.  

 



Príklad:   

Programové ciele pre Johna 
 

 Inšpirujte Johna, aby sa na vás pozeral, keď prejaví záujem o to, čo 

robíte.  

 Povzbuďte Johna, aby odpovedal na otázky o minulých a budúcich 

udalostiach.  

 Vyzvite Johna, aby s vami komunikoval päťkrát za hodinu alebo častejšie 

(keď vám dáva zelenú).   

 Intenzívne povzbudzujte Johna, aby sa verbálne podieľal na interakcii.  

 



Príručka základného hodnotenia  
Bude pre vás veľmi užitočné posudzovať sociálne zručnosti dieťaťa každý mesiac. To vám pomôže 

vidieť oblasti rastu a zmien, a tiež porozumieť, ktoré oblasti môžu potrebovať väčšiu podporu. 

V ďalšom texte nájdete konkrétne informácie, ktoré vám pomôžu ľahko posúdiť každý základ.  

Očný kontakt a neverbálna komunikácia  

Všetky očné kontakty a neverbálna komunikácia sa posudzujú v čase, keď je vaše dieťa v sociálnej 

interakcii s inou osobou (nie je exkluzívne), v herni/pracovni programu Son-Rise (alebo v prostredí 

bez rozptyľovania). V posúdení použite iba očný kontakt a neverbálnu komunikáciu, ktorá je 

spontánna (iniciovaná dieťaťom), nepoužite v ňom vyzvaný alebo požadovaný očný kontakt/vyzvanú 

alebo požadovanú neverbálnu komunikáciu.  

i. Funkcia očného kontaktu: Prečo sa vám dieťa spontánne pozerá do očí?  

Príklad: ak trvale dáva spontánny očný kontakt, aby ste začali/obnovili aktivitu (aby ste ho 

šteklili, aby ste spievali, hádzali loptu, hovorili atď.); keď kontakt prerušíte, označte túto 

zručnosť stupňa 1 „získaná“.  

ii. Zdieľanie výrazu: Akú spontánnu mimiku má Vaše dieťa pri interakcii s vami? To zahŕňa aj 

primerané reagovanie na ďalšie výrazy tváre (napr. má príslušný výraz tváre, keď niekto 

vyzerá zranený atď.).  

Príklad: Ak sa vaše dieťa začína pri interakcii s vami usmievať alebo smiať, označte túto 

zručnosti stupňa 2 „rozvíjajúca sa“.  

iii. Neverbálna komunikácia: Ako vaše dieťa používa svoje fyzické telo na komunikáciu a 

zlepšenie verbálnej komunikácie.  

Príklad: Ak dokáže interaktívne ukázať na obrázok v knihe, nadšene tlieskať, vlniť sa, prikývne 

na znamenie súhlasu a zavrtí hlavou pri nesúhlase atď., označte túto zručnosť stupňa 3 

„získaná“.  

Komunikácia  

a) Jazyk  

i. Slovná zásoba/obsah: Slovná zásoba je celkové množstvo rôznych slov, ktoré dieťa 

používa, či už v herni alebo mimo nej. Ak hovorí rovnaké slovo viackrát, počítajte to 

len ako jedno slovo. Slová, ktoré používa v akejkoľvek situácii (spev, rozprávanie 

príbehov, zdanlivo sa rozpráva so sebou atď.), majú byť všetky zahrnuté. Nejasné 

alebo čiastočné slová sú zahrnuté tiež.  

Každý týždeň zapíšte všetky rôzne slová, ktoré vaše dieťa povie (a zariaďte, aby to 

robili aj ostatní). Na konci týždňa tieto slová spočítajte a budete mať prvý základný 

obrázok. To by ste mali robiť každý mesiac a pridávať ďalšie slová, ktoré budete 

počuť. Obsah je priemerné zloženie komunikácie vášho dieťaťa, od jednoduchých fráz 

po zložité súvetia.  

Príklad: Ak typická komunikácia vášho dieťaťa pozostáva z výrazu „knihu hore“ a 

občas hovorí „Položte knihu na policu“, označte priemer ako zručnosť stupňa 2, 

„jednoduché frázy (kombinácia 2 – 3 slov)“.  



ii. Časti reči: Ktoré časti reči vaše dieťa používa pri komunikácii?  

– Podstatné mená: Mami, oci, stolička, lopta, auto, bábika atď.  

– Slovesá: chcem, pozri, tlačiť, ťahať, tlieskať, štekliť, jazdiť atď.  

– Prídavné mená: čierna, žltá, veľké, mäkké, dlhé, veterné atď.  

– Predložky: hore, dolu, v, mimo, z, na atď.  

– Zámená: on, ty, ja atď.  

– Spojky: a, alebo, keď, ak, ale atď.  

iii. Jasnosť: Ako je v priemere pochopiteľná reč vášho dieťaťa? Je dôležité myslieť na 

zrozumiteľnosť u ľudí, ktorí nepoznajú vaše dieťa.  

Príklad: Pochopí cudzí človek toto slovo alebo vetu? Ak reči vášho dieťaťa zvyčajne 

porozumie každý, potom sa jeho reč dá označiť ako „úplne jasná“. Ak jeho reči 

rozumie mnoho ľudí, dá sa jeho reč označiť ako „všeobecne jasná“. Ak mu rozumiete 

vy a blízki rodinní príslušníci, ale vo všeobecnosti nie iní, dá sa jeho reč označiť ako 

„čiastočne jasná“.  

iv. Konverzačné slučky: Koľko slučiek sa priemerne vyskytuje v komunikácii s dieťaťom?  

Konverzačná slučka je jeden úplný cyklus verbálnej komunikácie medzi dvoma ľuďmi. 

Jeden človek niečo hovorí a druhý na neho reaguje.  

Príklad:   

Mama: Akú hru ste sa hrali s otcom?  

Dieťa: Basketbal. [1 slučka]  

Mama: Skvelé, môžem si s tebou nabudúce zahrať ja?  

Dieťa: Áno. [2 slučky]  

Poznámka: Konverzačné slučky sú spontánne. To znamená, že nabádané odpovede 

nie sú zahrnuté. Ak poviete dieťaťu čo má povedať, a ono to povie, nepovažuje sa to 

za konverzačnú slučku. Slučky obsahujú iba spontánne reakcie a vyhlásenia.  

v. Konverzačný obsah: Každý stupeň obsahuje zoznam veľmi špecifických zručností, ako 

napríklad: jednoduché pozdravy, kladenie jednoduchých otázok, rozprávanie v 

sociálne prijateľnom množstve atď. Ako sa dieťa posúva smerom k vyspelej sociálnej 

zručnosti v stupňoch 4 a 5, tieto zručnosti sú zložitejšie a sofistikovanejšie.  

vi. Funkcia verbálnej komunikácie: Prečo s vami dieťa verbálne komunikuje? To sa bude 

pohybovať od „splnenia jeho potrieb“ po sofistikovanejšie interakcie, ako je 

„zdieľanie svojich vnútorných myšlienok a pocitov“.  

Príklad: Ak dieťa zdieľa svoje myšlienky o tom, čo pozorovalo tak, že iná osoba to 

môže tiež zažívať, známka za túto zručnosť stupňa 3 je „získaná“.   



Rozsah interaktívnej pozornosti  

Budeme sledovať iba činnosti, ktoré zahŕňajú inú osobu. Sú to hry so šteklením, kŕmenie, stolné hry, 

hry s fantáziou, hranie rol, konverzácia atď. Nebudeme sem zahŕňať žiadne osamelé činnosti.  

i. Trvanie: Ako dlho, v priemere, je vaše dieťa s vami interaktívne?  

Interakciou môže byť jedna činnosť, ktorá trvá určitú dobu, alebo ju môžu tvoriť mnohé 

aktivity jedna po druhej. Kľúčovým faktorom je interaktivita činnosti – čiže to, že dieťa do 

činnosti zahŕňa inú osobu.  

Možno zistíte, že vaše dieťa sa s vami hrá dve minúty, beží do rohu a tlači auto dvadsať 

sekúnd, a potom sa vráti do hry. Interval pozornosti končí, keď dieťa ukončí interakciu a po 

dvoch po sebe idúcich žiadostiach o pokračovanie v činnosti sa nevráti.  

Príklad: Ak sa hráte s dieťaťom desať minút na naháňačku a dieťa každých pár minút 

beží k zrkadlu, pozrie sa na seba, skáče 15 sekúnd hore-dole, a potom sa vráti do hry 

po jednej alebo dvoch po sebe nasledujúcich žiadostiach, aby pokračovalo v aktivite, 

môžete to zaznamenať ako 10 minút interaktívnej činnosti.  

Ak hráte túto istú hru 5 minút a potom vaše dieťa vyskakuje pred zrkadlom a nebude 

pokračovať v činnosti po jednom ani dvoch po sebe nasledujúcich vyzvaniach, ale sa 

vráti ku hre o dve minúty neskôr na ďalších 5 minút, mali by ste to počítať ako dve 

interaktívne hry, z ktorých každá trvala 5 minút.  

Pri odhadovaní, či dieťa dosahuje v trvaní stupeň 5, použite nasledujúci návod. Trvanie 

interakcie pri neurotypickom dieťati je približne 3 – 5 minút za každý rok veku dieťaťa:  

● 2-ročné: 6 – 10 minút   ● 8-ročné: 24 – 40 minút  

● 5-ročné: 15 – 25 minút   ● 12-ročné: 36 – 60 minút   

ii. Frekvencia: Koľkokrát priemerne za hodinu sa vaše dieťa podieľa na činnosti s inou osobou? 

Aktivita môže byť iniciovaná vašim dieťaťom alebo inou osobou.  

iii. Typy aktivít: V akých typoch aktivít je vaše dieťa schopné interakcie. Aktivity siahajú od 

fyzickej hry, interakcie okolo zdieľaných predmetov, symbolických nápaditých aktivít až po 

hranie rol.   

iv. Priateľstvá s rovesníkmi: Ako vaše dieťa komunikuje so svojimi rovesníkmi? Táto zručnosť 

siaha od letmého záujmu o rovesníkov po zmysluplné komunikovanie s jedným rovesníkom a 

malou skupinou rovesníkov.  

 

Flexibilita  

Hlavným zameraním tohto základu je pomôcť vášmu dieťaťu rozvíjať schopnosť byť flexibilné (vaše 

dieťa umožňuje zapojenie a vstup ostatných) a spontánne (vaše dieťa iniciuje nové nápady/ 

smerovanie) v rámci interakcií. Mnohé zo zručností uvedených v piatich stupňoch flexibility sú samo-

vysvetľujúce. V ďalšom texte sú uvedené len tie, ktoré môžu vyžadovať viac vysvetlenia.  

Keď budete prechádzať cez túto časť, klaďte si takúto všeobecnú otázku: „V priemere, nakoľko 

flexibilné a spontánne (a nie kontrolujúce a rigidné) je moje dieťa pri interakcii v činnostiach s inou 

osobou?“ (To zahŕňa činnosti, ktoré iniciuje dieťa, aj aktivity iniciované inou osobou.)  



• Nemá problém s vašou prítomnosťou v herni programu Son-Rise®.  

Dieťa vám umožňuje voľne sa pohybovať, rozprávať, oslavovať, dotýkať sa a manipulovať s 

predmetmi a nábytkom v herni, ktoré práve nepoužíva.   

• Umožňuje vám pomáhať mu v jeho činnosti.  

Dovoľuje vám pomáhať mu s tým, čo robí. Umožňuje vám pomáhať mu verbálne alebo fyzicky. 

Príklady: Dieťa vám umožní vytvoriť zvukové efekty k tomu, čo robí, umožní vám držať knihu, 

ktorú si prezerá, podať mu kocku, podať mu niečo z police, pomôcť mu niečo postaviť atď.  

• Periférne variácie:  

Dieťa vám umožňuje zmeniť alebo upraviť „nedôležité“ aspekty činnosti.  

Príklady: Ak je interaktívnou činnosťou vášho dieťaťa kartová hra, v ktorej by rado videlo, 

ktorá ďalšia karta nasleduje (základná motivácia), umožní vám mať počas hry zábavný 

klobúk, spievať pieseň o hraní kariet atď.? Ak má rado naháňačku po miestnosti, chytanie, 

a potom pošteklenie, umožní vám pri chytaní preskakovať vežu z kociek atď.  

• Centrálne variácie:  

Vaše dieťa umožňuje zmeniť alebo upraviť dôležité aspekty činnosti.  

Príklady: Ak je interaktívnou činnosťou vášho dieťaťa kartová hra, v ktorej by rado videlo, 

ktorá ďalšia karta nasleduje (základná motivácia), umožní vám bežať okolo miestnosti 

s kartou v ruke predtým, než ju otočíte, otočiť dve karty naraz atď. Ak má rado čítanie z knihy, 

pričom zastavíte na určitej stránke a vydáte špecifický zvuk, umožní vám zastaviť na inej 

stránke, alebo sa zamerať na inú časť jeho obľúbenej stránky.  

• Flexibilné v rámci svojej činnosti:  

Vaše dieťa ľahko umožní periférne a centrálne variácie pri interaktívnej činnosti.  

Poznámka: Každé dieťa, ktoré sa hrá nejakú hru, má preferencie a želania o tom, ako sa hra 

hrá. Nehľadáme 100% pružnosť vo všetkých interakciách, ale skôr celkovú schopnosť ľahko 

umožniť priateľovi alebo členovi rodiny, aby pravidelne robil malé a veľké zmeny v aktivite.   

• Spontánne variácie:  

Vaše dieťa je schopné byť spontánne v rámci aktivity zvolenej ním alebo inou osobou. 

(Kedykoľvek vidíte v modeli slovo „spontánne“, máme na mysli neplánované myšlienky alebo 

zmeny v hre.) Dieťa môže vykonať zmenu v štandardnej činnosti, alebo môže iniciovať úplne 

nový spôsob, ako hrať.  

Príklady: Ak hráte dieťaťom „štandardnú“ hru na šteklenie, kde dieťa leží na podlahe a 

podáva vám nohu, aby ste ju pošteklili, jeho spontánna akcia by mohla byť, ak by vám 

namiesto toho podalo ruku. Ak zvyknete predstierať, že s vaším dieťaťom nakupujete 

potraviny, spontánna akcia by mohla byť naznačenie, že si okrem toho alebo namiesto toho 

kupujete topánky.   

Vyrovnanie sa so zmyslovým vnemom: Ako si dieťa osobne a interaktívne poradí v rôznych 

prostrediach v rozsahu od veľmi podporného (v herni/domácom prostredí) až po neštruktúrované 

nepodporované prostredie (ihrisko/nákupné stredisko atď.)  



              

 

Komunikácia plačom / záchvatmi hnevu / mrnčaním 

i. Frekvencia: V priemere, ako často za hodinu alebo cez deň vaše dieťa plače, má záchvat 

hnevu alebo mrnčí? Pri odhade frekvencie zahrňte pozorovanie z herne/pracovne aj mimo 

nich.  

ii. Trvanie: Ako dlho, priemerne trvá každý plač, záchvat hnevu alebo mrnčania? Pri odhade 

trvania zahrňte pozorovanie z herne/pracovne aj mimo nich.   

iii. Kvalita: Ako ste si vedomí, existujú rôzne druhy plaču, mrnčania a záchvatov hnevu. Táto časť 

je o definovaní kvality a závažnosti každého z nich. Pri odhade priemernej kvality zahrňte 

pozorovanie z herne/pracovne aj mimo nich.   

          

 

     

Prosím, kontaktujte nás v The Autism Treatment Center of AmericaTM  ohľadom podpory, rád 

a pomoci s používaním Rozvojového modelu programu Son-Rise®. 

 

Autism Treatment Center of AmericaTM 

2080 S. Undermountain Road, Sheffield, MA 01257, USA, 

Telephone: (413) 229-2100 Fax (413) 229-3202 

www.AutismTreatment.org 

The Son-Rise Program ® tretie vydanie 
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  Program Son-Rise ®  3. vydanie 

PREHĽAD : Stupne 1 – 5 
Štyri základy socializácie 

1. Očný kontakt a neverbálna komunikácia  

2. Verbálna komunikácia 

3. Rozsah interaktívnej pozornosti 

4. Flexibilita 

 

Očný kontakt a neverbálna komunikácia 

 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5 
Očný kontakt Pozerá na iných, 

aby začal 

interakciu/ 

pokračoval v nej 

Vytvára očný 

kontakt, aby sa 

mu splnili potreby 

Používa očný kontakt 

na upútanie pozornosti 

na predmety / udalosti 

záujmu 

Pozerá pre udržanie 

pozornosti iného 

Pozerá, aby 

zhodnotil sociálne 

signály iných 

Zdieľanie 

výrazu 

Pozerá 

s príležitostnými 

zábleskami výrazu 

Pri interakcii sa 

usmieva alebo sa 

smeje 

Kopíruje niektoré 

jednoduché prehnané 

pohyby tváre 

Spontánne 

demonštruje rozsah 

výrazov tváre 

Primerane reaguje 

na výrazy tváre 

iných 

Neverbálna 

komunikácia 

Fyzicky posúva 

iných, aby dostal to, 

čo chce 

Jednoduché gestá 

na požiadanie 

Spontánne jednoduché 

gestá 

Používa spontánne 

gestá na zlepšenie 

verbálnej komunikácie 

Chápe základné 

sociálne signály, 

reaguje na ne 

a používa ich 

 

Verbálna komunikácia 

 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5 
Slovná 

zásoba/obsah 

Zvuky podobné reči 

/ 50 jednotlivých 

slov 

Jednoduché frázy 

(kombinácie 2 – 3 

slov) 

Jednoduché vety 

(podstatné meno + 

sloveso) 

Celé vety (gramaticky 

správne) 

Spájané celé vety 

Časti reči Podstatné mená a 

slovesá 

Prídavné mená 

a predložky 

Členy a spojky Zámená Plynulé používanie 

všetkých častí reči 

Jasnosť Čiastočne jasné / všeobecne jasné Trvale jasné 

Konverzačné 

slučky 

– 1 slučka 2 slučky 3 – 5 slučiek 6 a viac slučiek 

Konverzačný 

obsah 

Napovedaný 

(vyžiadaný inými) 

Spontánny 

(nevyžiadaný) 

hovorí, čo chce 

a čo nechce 

Robí jednoduché 

komentáre 

Robí kompletné 

vyhlásenia 

Robí reflexívne 

komentáre 

a požaduje 

relevantné 

reflexívne otázky 

Kladie jednoduché 

otázky a odpovedá na 

jednoduché otázky 

Kladie komplexné 

otázky a odpovedá na 

komplexné otázky 

Spontánne zostavuje 

originálne vety 

Funkcia 

verbálnej 

komunikácie 

Vyhovieť potrebám Začať interakciu / 

pokračovať 

v interakcii 

Vytvoriť zdieľaný 

zážitok 

Zdieľať súvislé príbehy 

(relevantné pre 

konverzáciu) 

Hľadať vnútorné 

zážitky iných 

(emócie 

a myšlienky) 

Hľadať osobné 

informácie iných v 

konverzácii 

Zdieľať vnútorné 

zážitky (emócie 

a myšlienky) 

Pokračovanie na nasledujúcej strane ... 
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PREHĽAD : Stupne 1 – 5 (pokračovanie) 
Rozsah interaktívnej pozornosti (Interakcia = zahrnutie inej osoby do hry alebo aktivity) 

 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5 
Trvanie Do 2 minút 3 – 4 minúty alebo 

viac 

5 – minút 10 – 20 minút Primerane veku (typicky 

3 – 5 minút na rok veku 

dieťaťa) 

Frekvencia Do 3 x/hod. 4 x/hod. 5 x/hod. alebo viac Do 5 x/hod. (trvanie 

musí byť 10 min. 

alebo viac) 

Trvale interaktívne 

Typ aktivít Komunikuje v rámci 

zdieľaných fyzických 

aktivít 

Komunikuje okolo 

jednoduchých 

zdieľaných 

predmetov/aktivít 

Komunikuje v rámci 

symbolickej 

imaginatívnej hry 

Komunikuje v rámci 

imaginatívnych 

aktivít hrania rolí 

Komunikuje v rámci 

rôznych aktivít 

Priateľstvá 

s rovesníkmi 

(Prchavý alebo žiadny 

záujem o rovesníkov) 

(Hrá sa vedľa 

rovesníkov, ukazuje 

záujem bez 

interakcie s nimi) 

Jednoduché 

interakcie 

s rovesníkmi 

Primerane 

komunikuje 

s rovesníkmi 

Primerane komunikuje 

s malými skupinami 

rovesníkov 

 

Flexibilita 

 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5 
Flexibilita Dovolí vám 

asistovať v rámci 

jeho opakovaných 

interakcií 

Dovolí periférne 

variácie jeho 

opakovaných 

interakcií 

Dovolí centrálne 

variácie jeho 

opakovaných 

interakcií 

Flexibilné v rámci svojej 

oblasti záujmu 

Flexibilné v rámci 

rozličných aktivít 

Fyzicky participuje 

v interakcii 

Ukazuje záujem 

o aktivitu iného 

Dovolí variácie v rámci 

aktivity iného 

Spontánne v rámci 

rozličných aktivít 

Verbálne 

participuje 

v interakcii 

Zdieľa interaktívny čas 

medzi svojou aktivitou 

a aktivitou iného 

Vyrovnanie sa 

so zmyslovými 

vnemami 

Ľahko sa 

vyrovnáva vo 

vysoko 

podpornom 

prostredí 

Pokojne a ľahko 

zvláda limity 

a hranice vo vysoko 

podpornom 

prostredí 

Ľahko komunikuje 

v mierne 

podpornom 

prostredí 

Poradí si so zmyslovými 

vnemami a zmenami 

v typických veku 

primeraných 

prostrediach, 

s pomocou 

Pokojne a ľahko zvláda 

väčšinu prechodov 

a neštruktúrovaných 

situácií 

Poznámka: Ak chce vaše dieťa získať nejakú zručnosť vo flexibilite, musí mať rovnaký alebo lepší rozsah interaktívnej pozornosti (pre „trvanie“ aj „frekvenciu“), 

aký treba v tomto stupni. 

 

Plač / záchvaty zlosti / mrnčanie. Tabuľka nepostupujte podľa stupňov 1 – 5. Namiesto toho použite tabuľku na sledovanie komunikácie vášho 

dieťaťa plačom/záchvatmi zlosti / mrnčaním so zameraním pomáhať mu komunikovať verbálne. 

Komunikácia plačom / záchvatmi zlosti / mrnčaním 
Frekvencia Viac ako 

4 x/h. 

1 – 4 x/h. Menej ako 1 x/h. 3 – 4 x/deň Menej ako 3 x denne Komunikuje s použitím 

jazyka 

Trvanie Viac ako 

hod. 

30 – 60 

min. 

10 – 30 min. 5 – 10 min. 1 – 5 min. Menej než 

min. 

Kvalita Vresk/krik; hádzanie 

predmetov; búchanie 

si hlavy; 

sebaubližovanie 

alebo ubližovanie 

iným a pod. 

Vrieskanie/jačanie Plač Plač/ 

jačanie 

Jačanie 
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STUPEŇ 1 
Očný kontakt a neverbálna komunikácia 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Pozerá na iných aby začalo interakciu/pokračovalo v interakcii 

    (Keď zastanete, dieťa urobí očný kontakt, aby ste začali/obnovili aktivitu.) 

      

Pozerá s príležitostnými zábleskami mimiky 

    (Pri interakcii dieťa udržiava kamennú tvár s občasnými zábleskami výrazu.) 

      

Fyzicky nabáda iných, aby dostalo čo chce 

    (Napr. vedie iných za ruku, tlačí ich niekam, podáva iným predmety) 

      

 

Verbálna komunikácia 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Má slovnú zásobu, pozostávajúcu zo zvukov podobných reči, alebo o trochu viac 

    (Napr. „ba“ pre bábiku, „pa“ pre papať atď.) 

      

Má slovnú zásobu 5 slov alebo viac 

    (Napr. „mama“, „daj“, „papu“ atď.) 

      

Má slovnú zásobu 6 – 50 slov alebo viac 

    (Napr. „mama“, „daj“, „papu“ atď.) 

      

Rozpráva s použitím podstatných mien a slovies  

    (Podst. mená: mama, tato, auto, bába atď.; slovesá: chcem, piť, voziť atď.) 

      

Zrozumiteľnosť reči: reč je čiastočne jasná a zrozumiteľná 

    (Vy rozumiete reči vášho dieťaťa, ale iní obyčajne nie.) 

      

Zrozumiteľnosť reči: reč je všeobecne jasná a zrozumiteľná 

    (Reči vášho dieťaťa typicky rozumejú mnohí ľudia.) 

      

Rozpráva po vyzvaní (po požiadaní inou osobou, pri interakcii 

    (Dieťa nemusí povedať slovo spontánne, ale na požiadanie slovo povie.) 

      

Verbálne komunikuje pre splnenie svojich potrieb 

    (Napr. aby dostalo jesť, piť, dať dolu veko z krabičky.) 

      

 

Rozsah interaktívnej pozornosti (interakcia = zahrnutie inej osoby do hry alebo aktivity) 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Trvanie udržania interaktívnej pozornosti je 2 minúty alebo viac 

(Rozsah pozornosti končí, keď vaše dieťa preruší interakciu a nevráti sa po dvoch 

za sebou idúcich vyzvaniach na pokračovanie aktivity.) 

      

Frekvencia interakcií je trikrát za hodinu alebo viac 

(Platí, len ak rozsah pozornosti vášho dieťaťa je 9 minút alebo menej. Ak je 

trvanie dlhšie než 9 minút, pozrite stupeň 4.) 

      

Komunikuje v rámci zdieľaných fyzických aktivít 

(Fyzické (pohybové) aktivity môžu zahŕňať šteklenie, naháňačku, zápasenie, 

schovávanie, stískanie, šúchanie chrbáta atď.) 

      

 

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Nezabudnite používať zdravý rozum. 

Pokračovanie na nasledujúcej strane. 
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STUPEŇ 1 (pokračovanie) 
Flexibilita 
Na získanie nejakej zručnosti flexibility v tomto stupni, vaše dieťa musí byť tiež 

na stupni 1 alebo vyššom v trvaní a frekvencii interaktívnej pozornosti 
Cieľ Vznikajúca Získaná 

Umožní vám asistovať pri jeho opakovaných interakciách 

(Dieťa vám umožňuje podporovať ho verbálne, fyzicky atď., napríklad vám 

umožní zbierať papiere, ktoré mu náhodou spadnú, dovolí vám pomôcť mu 

stabilizovať vežu z kociek, dovolí vám odpovedať na opakované otázky atď.) 

      

Ľahko umožňuje prítomnosť v jeho herni programu Son-Rise  

(Umožňuje viacerým ľuďom prístup do herne a umožňuje im, aby sa voľne 

pohybovali v rámci miestnosti) 

      

Ľahko sa usadí vo vysoko podpornom prostredí 

(Ľahko prejde do prostredia s nízkym rozptyľovaním a pokojne v ňom zostáva, 

lebo mu poskytuje vysokú úroveň kontroly, napríklad jeho herňa či pracovňa 

programu Son-Rise alebo iná izba vo vašom dome atď.) 

      

 

Perspektíva učiť sa / modelovať 
 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Je zábavné byť v herni / pracovni  

(Napr. vaše dieťa si užíva čas v miestnosti, ľahko do nej vstupuje, 

nenaznačuje, že chce odísť, pýta sa do herne atď.) 

      

 

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Nezabudnite používať zdravý rozum. 

 

 



Copyright © 2007 William Hogan, Bryn Kaufman Hogan a The Option Institute & Fellowship. Všetky práva vyhradené. Vytlačené v USA 19 

 

STUPEŇ 2 
Očný kontakt a neverbálna komunikácia 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Robí očný kontakt, aby splnil svoje potreby 

    (Napríklad aby dostal jesť, piť, aby mu otvorili škatuľu atď.) 

      

Pozerá na iných so záujmom 

(Robí očný kontakt s osobou, o ktorú sa zaujíma – napríklad keď niekto spieva 

pieseň, hovorí o zaujímavej téme atď.) 

      

Počas interakcie sa usmieva alebo sa smeje 

(Interakcia = akákoľvek aktivita zahŕňajúca inú osobu – napríklad konverzácia, 

fyzická hra, obliekanie kabáta atď.) 

      

Jednoduché gestá na požiadanie 

(Napr. ukazovanie prstom, tlieskanie rukami so vzrušením, prikývnutie na znak 

súhlasu alebo pokrútenie hlavou pri nesúhlase, pokrčenie plecami vyjadrujúce 

„neviem“ atď.) 

      

 

Verbálna komunikácia 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Hovorí v jednoduchých frázach (kombinácie 2 – 3 slov alebo viacerých) 

(Napríklad pridáva prívlastky alebo predložky – „modrá lopta“, „chce spievať“, „kniha na 

polici“  atď.) 

      

Zrozumiteľnosť: reč je všeobecne zrozumiteľná a prehľadná 

(Reči vášho dieťaťa bežne rozumie mnoho ľudí.) 
      

Hovorí s používaním podstatných mien, slovies, prídavných mien a predložiek 

(Adjektíva: čierny, žltý, veľký, mäkký, dlhý atď.; predložky: hore, dolu, v, mimo atď.) 
      

Má konverzácie, ktoré pozostávajú z jednej alebo viacerých slučiek 

(Rodič: „Chceš papier, alebo omaľovánky?“ Dieťa: „Omaľovánky“.) 
      

Spontánne komunikuje, čo chce a čo nechce 

(Bez pobádania požiada o to, čo chce či nechce – napr. „Chcem veľkú kocku“, „všetko 

urobené“, „čítať knihu“, „nie jesť“ atď.) 

      

Verbálne komunikuje pre začatie interakcie alebo pokračovanie v nej 

(Používa reč na dosiahnutie výsledku, ktorý zahŕňa inú osobu – napríklad „štekliť nohu“, 

nafúkať balón“ atď.) 

      

Používa „sladký“ tón, keď ukazuje, čo chce a čo nechce 

(Dieťa hovorí bez fňukania, kriku, zvyšovania tónu, alebo používania panovačného, 

požadovačného tónu atď.) 

      

Používa pozdravy 

(Napr. „Ahoj“, Čau“, „Dovidenia“, „Dobrý deň“ atď.) 
      

 

Rozsah interaktívnej pozornosti (interakcia = zahrnutie inej osoby do hry alebo aktivity) 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Trvanie interaktívnej pozornosti je 4 minúty alebo viac 

(Rozsah pozornosti končí, keď preruší interakciu a nevráti sa po dvoch po sebe idúcich 

vyzvaniach na pokračovanie aktivity.) 

      

Frekvencia interakcií je štyrikrát za hodinu alebo viac 

(Platí, len ak rozsah pozornosti dieťaťa je 9 minút alebo menej. Ak je trvanie dlhšie než 9 

minút, pozrite stupeň 4.) 

      

Komunikuje o jednoduchých zdieľaných predmetoch/aktivitách 

(Napr. hra s loptou, vyfukovanie bublín, čítanie knihy, kolky atď.) 
      

Umožní fyzickú náklonnosť a interakciu  

(Napr. umožní maznanie, šteklenie, objímanie, stláčanie ruky/nohy atď.) 
      

Udržiava telesný kontakt 30 sekúnd alebo dlhšie  

(Napr. objatia, maznanie, držanie rúk pri tanci, dotyk pliec pri sedení vedľa seba atď.) 
      

Fyzicky jemný voči iným 

(Jemne sa dotýka iných, versus bitie, fackanie, štípanie, ťahanie, tlačenie atď.) 
      

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 2 (pokračovanie) 
Flexibilita 

Na získanie nejakej zručnosti flexibility v tomto stupni musí byť dieťa tiež na 

stupni 2 alebo vyššom v trvaní a frekvencii interaktívnej pozornosti 
Cieľ Vznikajúca Získaná 

Umožní vám periférne variácie pri jeho strnulých/opakovaných interakciách 

(Pri interakcii umožňuje zmeny alebo úpravy v nedôležitých aspektoch aktivity 

– zmeny, ktoré nenarúšajú jeho hlavnú motiváciu. Umožní vám napríklad 

nosiť smiešny klobúk počas interaktívnej opakujúcej sa hre bowlingu, 

pohmkávať si pesničku počas interaktívnej opakovanej aktivity kreslenia atď.) 

      

Fyzicky participuje v interakcii 

(Napr. dáva ruku alebo nohu na stláčanie, otáča stránky knihy, hľadá skryté 

poklady, tancuje atď.) 

      

Verbálne participuje v interakcii 

(Počas interakcie spontánne hovorí, čo chce a čo nechce, verbálne pridáva do 

hry svoje nápady atď.) 

      

Pokojne a ľahko zvláda limity a hranice vo vysoko podpornom prostredí 

(Prijíma hranice bez plaču/udierania atď. – napr. fixky na polici po 

pokračovaní kreslenia po stenách.) 

      

 

Perspektíva učiť sa/modelovať 
 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Môžeš byť šťastný a užívať si, aj keď nedostaneš to, čo chceš 

(Napr., vaše dieťa môže byť šťastné, aj keď jedlo, ktoré chcelo, nie je 

k dispozícii; model, ktorý vyrábalo, sa pokazí a nedá sa opraviť; osoba, ktorá 

mala prísť na návštevu, nedorazí atď.) 

      

Môžeš mať vždy zábavu pri snahe a môžeš sa pokúšať mnohokrát  

(Môžu sa mu páčiť všetky pokusy o dosiahnutie cieľa – napr. robiť stavbu z 

lega, kresliť špecifický obraz atď. A Chápe, že existuje veľa rôznych spôsobov, 

ako dosiahnuť požadovaný cieľ.) 

      

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 3 
Očný kontakt a neverbálna komunikácia 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Používa očný kontakt na upozornenie na predmety/udalosti záujmu  

(Pozrie sa na vás, potom sa pozrie na predmet/udalosť záujmu a potom sa 

znovu pozrie na vás, aby sa ubezpečilo, že to vidíte.) 

      

Pozerá pri počúvaní  

(Pri počúvaní udržuje trvalý očný kontakt zodpovedajúci činnosti. Poznámka: 

účasť v rozhovore bude mať vyššiu úroveň očného kontaktu, než fyzická 

aktivita – napr. hra na naháňačku atď.) 

      

Kopíruje niektoré jednoduché prehnané pohyby tváre  

(Napr. vypleštené oči, zvraštená tvár, šťastná tvár, smutná tvár atď.) 

      

Spontánne jednoduché gestá  

(Napr. interaktívne ukazuje na obrázok v knihe, tlieska rukami, máva, prikývne 

na znak súhlasu, trasie hlavou na znak nesúhlasu atď.) 

      

 

Verbálna komunikácia 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Hovorí jednoduché vety, ktoré obsahujú podstatné mená a slovesá  

(Napr. „hoď loptu“, „potlač auto“, „Ujo spadol“, „Daj knihu na policu“ atď.) 

      

Jasné a zrozumiteľné vyjadrenie toho, čo chce alebo nechce  

(Napr. „daj loptu na policu“ versus „loptu hore“, a pod.) 

      

Pri reči používa podstatné mená, slovesá, prídavné mená, predložky, spojky  

(Spojky: a, alebo, ak, ešte, ale atď.) 

      

Má konverzácie, ktoré sa skladajú z 2 alebo viacerých slučiek  

Napr. rodič: „Chceš kresliť?“ Dieťa: „Áno – nakresliť dom!“ [1 slučka]  

Rodič: „O. k., zafarbím ho na modro!“. Dieťa: „Ja nakreslím stromy.“ [2 slučky] 

      

Jasnosť použitých slov a viet je stále jasná a zrozumiteľná  

(Reč vášho dieťaťa zvyčajne chápe väčšina ľudí – vrátane osôb, ktoré vaše 

dieťa nepozná) 

      

Robí jednoduché poznámky  

(Napr. „Pozri sa na lietadlo“, „Pohár je prasknutý“, „To je smiešne!“ atď.) 

      

Odpovedá na jednoduché otázky „čo“, „kto“ a „kedy“ vyžadujúce faktické 

informácie  

(Napr. „Ako sa volá táto osoba?“, „Kto drží kvety?“, „Kde je kniha o 

zvieratách?“ atď.) 

      

Kladie jednoduché otázky „čo“, „kto“ a „kedy“  

(Napr. „Ako sa voláš?“, „Kto je to?“, „Kde je otec?“ atď.) 

      

Spontánne tvorí originálne vety  

(Vytvára jedinečné vety, skôr než by len opakovalo frázy, ktoré sa naučilo 

alebo počulo v televíznych programoch, DVD, počítačových hrách atď.) 

      

Verbálne komunikuje a vytvára zdieľanú skúsenosť  

(Pozoruje objekt/akciu a zdieľa svoje myšlienky tak, aby to iná osoba mohla 

zažiť – napr. „Pozri mami, bubliny!“, „Počúvajte hudbu“, „Sam je tu!“ atď.) 

      

Vhodne komunikuje, keď chce zmeniť alebo zastaviť činnosť  

(Napr. „Všetko hotovo“, „Ja som skončil“, „Ja sa už nechcem“ atď. 

v protiklade s odídením bez komunikácie). 

      

Žiada o povolenie, v prípade potreby, pred začatím akcie  

(Dostať jedlo z kredenca, pri použití vecí niekoho iného, odchod z domu atď.) 

      

Udržuje spoločensky prijateľný odstup od osoby, s ktorou hovorí       

Rozpráva so spoločensky akceptovateľnou hlasitosťou       

Rozpráva so spoločensky akceptovateľnou rýchlosťou       

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Určite zoberte do úvahy vekovú vhodnosť 

jednotlivých zručností. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 3 (pokračovanie) 
Rozsah interaktívnej pozornosti (interakcia = zahrnutie inej osoby do hry alebo aktivity) 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Trvanie udržania interaktívnej pozornosti je 9 minút alebo viac 

(Rozsah pozornosti končí, keď dieťa preruší interakciu a ani po dvoch po sebe 

idúcich vyzvaniach sa k pokračovaniu aktivity nevráti) 

      

Frekvencia interakcií je päťkrát za hodinu alebo viac 

(Platí, len ak rozsah pozornosti vášho dieťaťa je 9 minút alebo menej. Ak je 

trvanie dlhšie než 9 minút, pozrite stupeň 4.) 

      

Komunikuje v rámci symbolickej nápaditej hry  

(Používa rekvizity na reprezentovanie skutočných objektov zvierat/ľudí – 

napr. kocka je auto, prikrývka je čarovný koberec atď.) 

      

Zapája sa do už prebiehajúcej činnosti  

(Napr. keď sa dvaja dospelí hrajú s loptou, je schopné úspešne sa do hry 

pripojiť atď.) 

      

Žiada o pomoc  

(Napr. otvorenie škatúľ, získanie predmetov z police mimo jeho dosahu, 

kreslenie detailných obrázkov atď.) 

      

Udržiava fyzický kontakt počas 60 sekúnd alebo dlhšie  

(Napr. objatie, maznanie, držanie ruky pri tanci, dotýkanie sa ramien pri 

sedení vedľa seba atď.) 

      

Iniciuje telesnú náklonnosť a interakciu  

(Napr. žiada o objatie a dobrovoľne objíma, šteklí, mazná sa atď.) 

      

Je schopné mať jednoduché interakcie s rovesníkmi  

(Napr. naháňačky, jednoduché kartové alebo stolné hry, loptové hry, krátke 

rozhovory atď.) 

      

Komunikuje s dvoma dospelými na úrovni sociálnych zručností stupňa 3 

(V herni/pracovni je dieťa schopné udržiavať sociálne zručnosti stupňa 3 s 

dvoma dospelými.) 

      

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Určite zoberte do úvahy vekovú vhodnosť 

jednotlivých zručností. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 3 (pokračovanie) 

Flexibilita 
Na získanie nejakej zručnosti flexibility v tomto stupni, vaše dieťa musí byť tiež 

na stupni 3 alebo vyššom v trvaní a frekvencii interaktívnej pozornosti 
Cieľ Vznikajúca Získaná 

Umožní vám centrálne variácie pri jeho strnulých/opakovaných interakciách 

(Pri interakcii dieťa umožňuje zmeny alebo úpravy na dôležitých aspektoch 

jeho strnulej/opakovanej aktivity – zmeny, ktoré narúšajú jeho hlavnú 

motiváciu. Napríklad pri opakovanom rozprávaní o lietadlách a prezeraní 

obrázkov lietadiel vám dovolí navrhovať a nakresliť nové lietadlo.) 

      

Je spontánne v činnostiach najmenej dvakrát v priebehu aktivity  

(Dieťa iniciuje nové nápady a smery v rámci jeho zvolených aktivít/hier). 

      

Prejavuje záujem o aktivity niekoho iného  

(Dieťa sa pýta na zvolenú činnosť inej osoby, alebo na ňu pozerá – môže sa 

dokonca na chvíľu podieľať na činnosti.) 

      

Iniciuje hry a aktivity s inou osobou  

(Dieťa navrhuje hrať hru a vysvetľuje, ako sa hra hrá.) 

      

Strieda sa počas činnosti  

(Napr. strieda sa počas hrania bowlingu, stolových hier, kartových hier, 

rozhoduje, ktorú ďalšiu pieseň budete spievať atď.) 

      

Chápe pojmy „tvoje“ a „moje“ a riadi sa nimi 

(Dieťa vám umožňuje kontrolu nad vašimi vecami a žiada o povolenie pred ich 

použitím, a naopak.) 

      

Hrá hry a aktivity, ktoré majú jednoduché pravidlá a štruktúru  

(Napr. piškvorky, futbal, šarády, jednoduché stolné hry atď.) 

      

Požičiava svoje predmety alebo hračky  

(Dieťa vám umožní mať jeho hračku alebo predmet počas časti hry/činnosti, 

ktorá je dlhšia ako jedno kolo.) 

      

Dá sa s ním dohodnúť/odôvodňovať („obchodovať“)  

(Napr. „Čo keby sme sa hrali tvoju hru 20 minút, a potom sa budeme hrať 

moju?“ atď.), 

      

Komunikuje ľahko v mierne podpornom prostredí  

(Dieťa udržiava sociálne zručnosti stupňa 3 v obývacej izbe, v kuchyni, na 

záhrade atď.) 

      

 

Perspektívy učiť sa/ modelovať 
 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Môžeš byť šťastný a užívať si, aj keď nebudeš prvý alebo nevyhráš hru 

(Dieťa si môže užívať interakciu s ostatnými, aj keď nebude v priebehu 

činnosti prvé alebo nevyhrá atď.) 

      

Je zábavné čakať na niečo, čo chceš  

(Dieťa môže trpezlivo čakať a tešiť sa z očakávania, že dostane, čo chce, alebo 

sa môže počas čakania zapojiť do činnosti / hry.) 

      

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Určite zoberte do úvahy vekovú 

vhodnosť jednotlivých zručností. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 4 
Očný kontakt a neverbálna komunikácia 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Pozerá, aby udržal pozornosť iného 

(Nadviaže očný kontakt, aby zabezpečil, že iný mu bude venovať pozornosť.) 

      

Pozerá pri rozprávaní 

(Dieťa pri hovore udržiava trvalý očný kontakt zodpovedajúci aktivite. 

Poznámka: účasť v rozhovore bude mať vyššiu úroveň očného kontaktu, než 

fyzická aktivita – napr. hra na naháňačku, atď.) 

      

Spontánne demonštruje škálu výrazov tváre  

(Pri interakcii dieťa ukazuje rad výrazov tváre – napr. usmievavý, vážny, 

unavený, vzrušený atď.) 

      

Používa spontánne gestá na zlepšenie verbálnej komunikácie  

(Napr. ukazuje na vec o ktorej hovoria, zdvíha ruky na zdôraznenie svojho 

stanoviska, skríži ruky atď.) 

      

 

Verbálna komunikácia 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Vie sa dorozumieť  

   (Pri rozprávaní príbehu používa kontext – napríklad „Dnes počas školského 

obeda môjmu priateľovi spadol tanier a rozbil sa na mnoho kusov“, a nie iba: 

„tanier sa rozbil na mnoho kusov“.) 

      

Hovorí v súvetiach, ktoré sú gramaticky správne  

   („Dajte knihy na policu, aby sme mohli hrať monopoly – rád tú hru hrám“.) 

      

Kladie zložité otázky, odpovedá na zložité otázky a robí zložité vyhlásenia:        

  schopné odpovedať na otázky/klásť otázky a vyjadrovať sa o minulých 

a budúcich udalostiach (Napr. „Kedy si kreslil ten obrázok?“, „Zajtra 

mám ísť k dedkovi“ atď.) 

      

 odpovedá na otázku „prečo“ na základe toho, čo práve 

zažilo/pozorovalo (Napr. „Prečo si si obliekol bundu?“, „Prečo ten 

človek spadol?“ atď.) 

      

 kladie otázku „prečo“ (Napr. „Prečo Zuzka prišla neskoro?“, „Prečo 

ideme do obchodu?“ atď.) 

      

Odpovedá na jednoduché otázky, vyžadujúce v rámci odpovede jeho názor 

(Napr. „Ktorá postava je najzábavnejšia?“, „Aká je tvoja obľúbená 

reštaurácia?“ atď.) 

      

V rámci konverzácie sa vypytuje na osobné informácie  

(Kladie otázky o iných, napríklad „Kde bývaš?“, „Videl si film s Kimom?“ atď.) 

      

Verbálne komunikuje príbehy jasne súvisiace s témou konverzácie  

(Zdieľa informácie, ktoré sa dajú chápať a týkajú sa kontextu konverzácie.) 

      

Má konverzácie, ktoré sa skladajú z 3 – 5 slučiek alebo viacerých  

    Príklad konverzácie so 4 slučkami:  

      R: „Chceš kresliť?“ D: „Áno – nakresliť autobus!“ [1. slučka]  

      R: „. OK, ja budem kresliť cestu“ D: „Budem kresliť autobus.“ [2. slučka]  

      R: „Akú časť rád kreslíš?“ D: „Páčia sa mi kolesá.“ [3. slučka]  

      R: „Prečo?“ D: „Pretože sa ľahko kreslia!“ [4. slučka] 

      

Používa správne zámená 

(Po zvládnutí komunikačných zručností stupňa 1 – 3 sa začína učiť zámená: 

on, vy, ja, ja, oni, nás atď.) 

      

Striedavo hovorí a počúva        

Je schopný iniciovať (začať) rozhovor       

Je schopný slušne upútať niečiu pozornosť, keď je osoba zaneprázdnená       

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Určite zoberte do úvahy vekovú 

vhodnosť jednotlivých zručností. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 4 (pokračovanie) 

Rozsah interaktívnej pozornosti (interakcia = zahrnutie inej osoby do hry alebo aktivity) 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Trvanie udržania interaktívnej pozornosti je 20 minút alebo viac 

(Rozsah pozornosti končí, keď dieťa preruší interakciu a nevráti sa po dvoch 

po sebe idúcich vyzvaniach na pokračovanie aktivity) 

      

Frekvencia interakcií je do päťkrát za hodinu  

(Platí, len ak rozsah pozornosti vášho dieťaťa je 10 minút alebo viac. Ak je 

trvanie kratšie než 10 minút, pozrite stupeň 3.) 

      

Má typický rozsah pozornosti v rámci jednej činnosti podľa jeho voľby  

(Dieťa môže hrať jednu aktivitu počas typickej doby trvania vs. hranie veľa 

krátkych aktivít po sebe. „Typický“ rozsah pozornosti je približne 3 – 5 minút 

na rok veku dieťaťa). 

      

Komunikuje v rámci aktivity imaginatívneho hrania rolí  

(Dieťa môže predstierať, že je pes, lietadlo, člen rodiny, postava z filmu atď.) 

      

Je všeobecne zdvorilé a úctivé        

Utešuje inú osobu, keď je zranená alebo nahnevaná  

(Napr. podá osobe pohár vody, leukoplast atď., alebo sa opýta „Si v 

poriadku?“ alebo „Môžem ti nejako pomôcť?“ atď.) 

      

Fyzická primeranosť  

(Napr. objíma len rodinu a priateľov, nedotýka sa cudzích ľudí atď.) 

      

Vhodne komunikuje s rovesníkmi  

(Napr. strieda sa, rokuje, umožňuje vstup druhého dieťaťa do hier, hovorí 

ahoj/čau atď.) 

      

 

Flexibilita 
Na získanie nejakej zručnosti flexibility v tomto stupni, vaše dieťa musí byť tiež 

na stupni 4 alebo vyššom v trvaní a frekvencii interaktívnej pozornosti 
Cieľ Vznikajúca Získaná 

Flexibilné v aktivite  

(V rámci aktivity, ktorú si vaše dieťa zvolilo, ľahko sa prispôsobí výberu 

niekoho iného – napr. pridanie nového kroku v hre, zmenu v poradí udalostí, 

rozšírenie témy rozhovoru atď.) 

      

Zúčastňuje sa na aktivite iného 

(Dieťa sa slovne a fyzicky podieľa na činnosti, ktorú iniciujete alebo len 

pozoruje činnosť iného.) 

      

Umožňuje periférne variácie v rámci činnosti iného 

(Dieťa umožňuje zmeny alebo úpravy na nedôležitých aspektoch zvolenej 

činnosti inej osoby – zmeny, ktoré nenarušujú hlavnú motiváciu dieťaťa pri 

interakcii v činnosti – napríklad vám umožní nosiť smiešny klobúk počas 

naháňačky, pohmkávať pesničku počas kartovej hry atď.) 

      

Je spontánne v rámci činnosti iného, najmenej dvakrát počas aktivity 

(Dieťa iniciuje nové nápady/smer v aktivite, ktorú si vybral iný.) 

      

Delí sa o interaktívny čas medzi jeho činnosťou a aktivitou iného  

(Dieťa bude spolupracovať na činnosti zvolenej inou osobou po dobu 

najmenej 40% z celkového interaktívneho času.) 

      

Zvláda zmyslové vnemy a zmeny v prostrediach zodpovedajúcich veku, s 

pomocou  

(Silný hluk, meniace sa fyzické prostredie atď. zvláda s pomocou vysvetlení 

atď.) 

      

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Určite zoberte do úvahy vekovú 

vhodnosť jednotlivých zručností. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 4 (pokračovanie) 

Perspektívy učiť sa/modelovať 
 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Občas je vhodné odložiť bezprostredný prínos pre dlhodobú návratnosť  

(Napr. nepopraskať všetky balóny teraz, aby to mohlo robiť, keď prídu jeho 

priatelia, nemíňať svoje peniaze teraz, ušetriť si ich na drahšie položky, ktoré 

naozaj chce atď.)  

      

Je v poriadku byť odlišný od ostatných ľudí  

(Každý človek je iný – rôzne tvary, výška, farba pleti, spôsoby rozprávania atď. 

Je to súčasť života a môžeme oslavovať seba a iných za tieto odlišnosti.) 

      

Je to dobrý pocit byť láskavý a užitočný pre iných       

Každému sa nemusíš páčiť, a to je v poriadku  

(Niektorým ľuďom budeš sympatický, iným nie. Ak sa niekto rozhodne, že si 

mu nesympatický, to ešte neznamená, že je niečo s tebou zlé alebo 

nesprávne.) 

      

 

Príprava na chodenie do školy alebo do práce 
 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Udržuje si 75% zručností získaných v stupni 4 približne 1 hodinu denne, kým je 

v motivujúcim prostredí  

(Napr. spoločenské stretnutia, narodeninová párty atď.) 

      

Komunikuje s rovesníkom na úrovni stupňa 3 alebo vyššej, po dobu 20 minút 

alebo dlhšie za deň  

      

Zúčastňuje sa malých skupinových aktivít s dvoma rovesníkmi       

Je schopné dodržiavať štruktúrovaný deň (s časovým harmonogramom) 

v herni alebo pracovni  

(Ľahko prejde, vo vhodnom čase, na novú činnosť, ako je stanovené podľa 

časového harmonogramu.) 

      

Schopné sedieť pri stole počas stanoveného času v herni alebo pracovni  

(Dieťa sedí pri svojom stole počas požadovaného času pri interaktívnej 

činnosti.) 

      

Počúva a dodržiava pokyny dávané osobou, ktorá nepracuje v jeho programe 

Son-Rise  

(Napr. dodržiava pokyny v kurze baletu, karate, v umeleckej skupine atď.) 

      

Je plne zvyknuté používať WC a primerane oznámi použitie kúpeľne 

(V herni/pracovni a okolo domu, v prípade potreby, vaše dieťa oznámi, že 

chce ísť na záchod.) 

      

Vie čítať a písať na úrovni, potrebnej na nástup do školy alebo požadovanej 

pre zamestnanie  

(Pozrite si príslušné školské pokyny pre posúdenie úrovne čítania a písania, 

potrebnej pre vaše dieťa.) 

      

Ovláda matematiku na úrovni, potrebnej na nástup do školy alebo 

požadovanej pre zamestnanie  

(Pozrite príslušné školské pokyny na posúdenie úrovne matematiky, 

potrebnej pre vaše dieťa.) 

      

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Určite zoberte do úvahy vekovú 

vhodnosť jednotlivých zručností. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 5 
Očný kontakt a neverbálna komunikácia 
 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Pozerá, aby vyhodnotil spoločenské signály (narážky) iných  

(Používa očný kontakt, aby zabezpečili, že iná osoba bude robiť, čo je jeho 

motiváciou.) 

      

Presúvať pohľad medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi  

(Dieťa drží krok s tokom interakcie skupiny a pozerá sa v danom okamihu na 

najrelevantnejšiu osobu.) 

      

Primerane reaguje na výrazy tváre iných 

(Napr. má príslušný (zúčastnený) výraz, keď niekto vyzerá zranený, usmieva 

sa/smeje sa v reakcii na smiech iných atď.) 

      

Chápe a používa základné sociálne (spoločenské) narážky (signály) a reaguje 

na ne 

      

  Mimiku a tón hlasu, reč tela  

(Dieťa číta a reaguje na tieto fyzické sociálne signály – napríklad ak niekto dá 

prst na pery, čím indikuje „Buď ticho“ – dieťa to chápe a reaguje primerane; 

ak sa niekto javí znudený a nerobí očný kontakt, zatiaľ čo s ním vaše dieťa 

hovorí, vaše dieťa to chápe a reaguje primerane atď.) 

      

 Sociálne odkazovanie  

(Pri rozhodovaní o tom, ktoré emócie a akcie sú vhodné v reakcii na 

neznámu udalosť, dieťa použije signály z prejavov a reakcií inej osoby.) 

      

 Spoločná pozornosť  

(Dieťa venuje pozornosť predmetu alebo udalosti, na ktoré je zameraná iná 

osoba tak, že najprv pozoruje a sleduje pohľady tejto osoby.) 
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STUPEŇ 5 (pokračovanie) 

Verbálna komunikácia 
 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Kombinuje komplexné vety (3 alebo viac zložitých viet za sebou)  

(Napr. „Rád plávam. Zúčastnil som sa ročného kurzu. Viem plávať prsia 

a voľný štýl. Môžem skákať z mostíka a zostať pod vodou dlhý čas – ale musím 

mať okuliare, aby mi nesčerveneli oči...“.) 

      

Plynule využíva všetky časti reči (zámená, slovesá atď.)  

(Ľahko a správne používa podstatné mená, slovesá, prídavné mená, predložky 

atď. na úspešnú komunikáciu.) 

      

Robí reflexívne komentáre a kladie príslušné reflexívne otázky  

( Dieťa zdieľa svoje skúsenosti  emócie a myšlienky – a pýta sa na interné 

zážitky iných.) 

      

  Odpovedá na otázky o svojich pocitoch a akciách  

(Napr. „Ako si sa cítil, keď ...?“, „Prečo si kričal?“ atď.) 

      

 Pýta sa iných, čo si myslia a ako sa cítia  

(Napr. „Prečo si smutný?“, „Páči sa ti obrázok?“, „Tešíš sa, že starý otec je 

na návšteve?“ atď.) 

      

 Iniciuje a vyjadruje emotívne informácie (zdieľanie interných zážitkov)  

(Napr. „Práve som hral s Jackom vzrušujúcu hru“, „Teším sa na...“, „Som 

nahnevaný, pretože...“ atď.), 

      

 Zaraďuje do konverzácie svoj názor 

(Názor = jeho myšlienky/pocity vs. iba faktické informácie – napríklad 

„Futbal je môj obľúbený šport“) 

      

Má konverzácie, ktoré sa skladajú zo 6 slučiek alebo viac  

(Pozri príklad stupeň 4 – verbálna komunikácia – má rozhovory, ktoré sa 

skladajú z 3 – 5 slučiek alebo viacerých.)  

      

Komunikácia súvisí s témou rozhovoru  

(Pri rozhovore kladie otázky, dáva odpovede a vyhlasuje veci, ktoré sa všetky 

týkajú témy rozhovoru.) 

      

Mení intonáciu hlasu       

Začne konverzáciu, vhodnú pre sociálny kontext       

Je schopné ukončiť konverzáciu spoločensky prijateľným spôsobom       

Je schopné sledovať konverzáciu medzi dvoma inými ľuďmi a pridať sa k nej        

Používa správne načasovanie v rozhovore s dvoma alebo viac ľuďmi       

Chápe humor       

Chápe hovorové výrazy/obraznú reč  

(Napr. chápe: „Som tak hladný, že by som mohol zjesť slona!“, „Leje ako z 

konvy“ atď.), 

      

Vyjadruje uznanie iným  

(Napr. „Bola to naozaj zábava – vďaka, že si sa dnes so mnou hral!“, „Mám ťa 

rád!“ atď.) 

      

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Určite zoberte do úvahy vekovú 

vhodnosť jednotlivých zručností. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 5 (pokračovanie) 

Rozsah interaktívnej pozornosti (interakcia = zahrnutie inej osoby do hry alebo aktivity) 

 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Dĺžka udržania interaktívnej pozornosti je primeraná veku alebo dlhšia  

(„Typický“ rozsah interaktívnej pozornosti je približne 3 – 5 minút na rok veku 

dieťaťa.) 

      

Priebežne komunikuje  

(Je schopné komunikovať s inou osobou po celý čas strávený spolu.) 

      

Komunikuje v rámci rôznych aktivít  

(Je schopné komunikovať v širokej palete rôznych typov činnosti – napríklad 

telesných, konverzačných, nápaditých atď.) 

      

Vhodne komunikuje s malými skupinami rovesníkov (dvaja alebo viac 

rovesníkov)  

(Ak je v stupni 4 „komunikuje primerane s rovesníkom“, teraz je schopné 

urobiť to so skupinou dvoch alebo viacerých rovesníkov.) 

      

Má „typické“ trvanie interakcie v rámci jednej činnosti, ktorú si zvolila iná 

osoba  

(Spolupracuje typicky v jednej činnosti oproti typickému udržaniu 

interaktívnej pozornosti zloženej z mnohých aktivít.) 

      

 

Flexibilita 
Na získanie nejakej zručnosti flexibility v tomto stupni, dieťa musí byť tiež na 

stupni 5 v trvaní a frekvencii interaktívnej pozornosti 
Cieľ Vznikajúca Získaná 

Flexibilné v aktivite iného 

(V rámci aktivity, ktorú si zvolil iný, sa ľahko prispôsobí výberu niekoho iného 

– napríklad pridanie nového kroku v hre, zmenu v poradí udalostí, rozšírenie 

témy rozhovoru atď.) 

      

Flexibilné v rôznych činnostiach  

(Dieťa ľahko umožňuje periférne a centrálne variácie v širokej palete hier, 

aktivít a konverzácie.) 

      

Je spontánne v rámci mnohých aktivít  

(Dieťa iniciuje nové nápady a smery v rôznych typoch hier, aktivít a 

konverzácie.) 

      

Pokojne a ľahko zvláda väčšinu prechodov a neštruktúrovaných situácií  

(Napr. náhradných učiteľov, ísť na dovolenku, byť na ihrisku, chodenie do 

nákupného centra atď.) 

      

 

Perspektívy učiť / modelovať 
 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Každý má silné stránky a oblasti výzvy. Nie je to zlé, ak niečo je pre vás výzvou 

(a je to ľahké pre niekoho iného) – je to proste ďalšia príležitosť učiť sa. 

      

Pri zmene niečoho na sebe, môžete to urobiť s prijatím toho, kto ste a so 

vzrušením zo zmeny. 

(Sebakritika nie je pre zmenu nutná, akceptovanie seba vedie ľahšie ku 

zmenám.) 

      

Je zábavné hovoriť iným, čo si myslíte alebo cítite, a pýtať sa ich, čo si myslia a 

cítia.  

(Je vzrušujúce dozvedieť sa o druhých a umožniť ostatným, aby sa dozvedeli o 

vás.) 

      

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Určite zoberte do úvahy vekovú 

vhodnosť jednotlivých zručností. Nezabudnite používať zdravý rozum. 
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STUPEŇ 5 (pokračovanie) 

Začatie chodenia do školy alebo do práce 
 Cieľ Vznikajúca Získaná 

Udržuje si 75% zručností získaných v stupni 4 približne 2 hodiny denne, keď je 

v učebni alebo v pracovnom prostredí 

      

Počas prestávky/obeda, komunikuje s rovesníkom, na úrovni sociálnych 

zručností stupňa 4 alebo vyššom, počas 20 minút alebo dlhšie 

      

Komunikuje primerane, keď je v triede alebo v pracovnom prostredí  

    (Napr. hlási sa zdvihnutím ruky, hovorí s vedúcim, ak je k dispozícii atď.)  

      

Ľahko sa podieľa s 2 – 4 rovesníkmi na malých skupinových aktivitách v triede 

alebo v práci 

      

Je schopné dodržiavať štruktúrovaný/rozvrhnutý deň v škole alebo práci       

Je schopné sedieť pri stole alebo zostať v určenej pracovnej oblasti počas 

stanovených období 

      

Počúva a dodržiava inštrukcie učiteľov/školiteľov  

(Dieťa počúva a robí to, čo učiteľ/nadriadený od neho požaduje, alebo na 

požiadanie prestane robiť.) 

      

Komunikuje primerane v škole alebo v práci, že chce ísť na záchod  

(Napr. v triede bude žiadať o povolenie; v pracovnom prostredí, pokiaľ je to 

nutné, bude informovať nadriadeného alebo kolegu, že bude preč počas 

niekoľkých minút, keď ide  na záchod. Poznámka: Táto zručnosť tiež zahŕňa 

pýtať na záchod, keď musí ísť vs. zdržiava to.) 

      

Dôležité: Žiadne dieťa nebude demonštrovať všetky vyššie uvedené zručnosti 100% času. Určite zoberte do úvahy vekovú 

vhodnosť jednotlivých zručností. Nezabudnite používať zdravý rozum. 

 

 

 


