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puzanje gotovo u pravilu dolazi kao važ-
na posredna faza između sjedenja i ho-
danja, a tako i znakovi dolaze kao važna 
prijelazna faza između razumijevanja 
i govora. "Naši se mališani svaki dan 
koriste znakovima, samo što toga nismo 
svjesni. Oni ih uče i izvode oponaša-
jući nas, a mi to ne prepoznajemo kao 
upotrebu znaka. Dobri su primjeri za to 
znakovi "pa-pa" za odlazak, podizanje 
ručica za "podigni me", kimanje glavom 
i sl. Ako vaše desetomjesečno dijete po-
kazuje "pa-pa" ručicom, znači da je na 
isti način spremno naučiti reći "Hajdemo 
se igrati", "mama, 
vidi ptica", "želim 
piti", "boli me tu" 
ili "volim te", i to 
svojim ručicama", 
istaknula je instruktorica 
Devald.  

Znakovi pomažu
"Nailazim na mnogo 
skeptičnih roditelja koji se 
boje da znakovanje može 
usporiti razvoj djetetova 
govora. Naime, sumnjaju da 
djeca tako kasnije progova-
raju ili uopće neće progo-
voriti jer su prvo naučila 
znakove i nemaju motiv 
naučiti govoriti", nekoliko je 
puta istaknula Devald želeći 
odagnati sumnju nekih 
roditelja na radionici koji su 
također postavili to pitanje. 
Stvarnost je, međutim, 
sasvim suprotna, kako smo 
tijekom radionice vidjeli, ne 
samo iz podataka, nego i na 
primjeru jedne bebe. Mala 
14-mjesečna Tanja Čusak 
pokazala nam je kako se 
znakuje te uz povremeni izgovoreni slog 
pokazala znakove kapa, ptica, lopta, pat-
ka... iz znakovnog vokabulara, kako tvrdi 
njezina majka Anja, od 20 do 30 riječi. 
"Zaista, nema nikakva straha da dijete 
zbog znakova neće naučiti govoriti ili će 

kasnije progovoriti. 
Iz našeg iskustva 
dijete brže progovara 
uz znakovanje jer je 
naša Tanja, primjeri-
ce, prvo izgovorila ri-
ječ "pa-ka" za patku, 
a tek zatim naučila 
pokazati znak za 
patku. Znakovi joj 
pomažu da izrazi 
osjećaje i ono što želi 
budući da još ne zna 
izgovoriti riječi za 
njih." Još zanimljivije 
rezultate pokazala 
su i istraživanja dviju 
američkih znanstve-
nica. Djeca koja su 
naučila znakovati, u 
dobi od 24 mjeseca 
govorila su na razini 
djece od 27 do 28 

mjeseci, a djeca u dobi od 36 mjeseci čak 
na razini djeteta od 47 mjeseci, što znači 
gotovo godinu dana prednosti. Ustanov-
ljeno je i kako su ista ta djeca poslije u 
osnovnoj školi pokazala bolje rezultate 
(za 12 bodova) u testovima inteligencije. 

D
jeca komuniciraju s nama i 
prije nego što mi mislimo. U 
tim njihovim malim i slatkim 
glavicama skriva se mnogo 

toga što nam žele reći, samo što ne znaju 
kako. Problem je što još ne govore, a 
istodobno nemaju nijedan drugi način 
kako izraziti svoje emocije, misli i potrebe 
osim prstićem, plačem i frustracijom. 
"Kako se osjećaju naši mališani koji ne 
govore, a sve razumiju, možete samo 
pokušati shvatiti tako da, primjerice, 

sebe zamislite u nekoj stranoj zemlji čiji 
jezik ne govorite. Jedino na što se može-
te osloniti jesu vaše 
ruke", objasnila nam 
je gospođa Bruna De-
vald, licencirana Baby 
Signs instruktorica i 
voditeljica radionice 
Baby Signs metode 
znakovanja. Na njoj 
smo uz mlade rodi-
telje s veseljem učili 

znakove za bebe, 
pjevali pokazujući 
znakove i imali 

prigodu vidjeti bebe 
kako govore znakovima.

Što je to znakovanje?
Upravo na rukama i znakovi-
ma koje ruke mogu pokazati 
temelji se i osnovna ideja Baby 
Signs znakovanja. Metodu 
dječjih znakova, kako bi 
se u slobodnom prijevodu 
moglo reći, osmislile su dvije 

američke doktorice L. Acredolo i S. 
Goodwyn. One su kroz dugogodišnji rad 
s djecom shvatile kako jednostavni zna-
kovi primjereni djetetu (dijete ih može 
izvesti) mogu pomoći djetetu i roditelju 
premostiti razdoblje nerazumijevanja 
i frustracije oko prve godine djetetova 
života (ali i poslije) kada je dijete men-
talno spremno na komunikaciju, a još ne 
zna govoriti. Tu dolaze znakovi poput 
malih posrednika u komunikaciji. "Ono 
što je puzanje hodanju, to je znakovanje 
razvoju govora", usporedila je instruk-
torica Devald aludirajući na činjenicu da 
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Želite li saznati više o znakovanju, kako 
početi sa znakovima, kako ih izvoditi, 
kako pjevati uz znakove ili kako 
prepoznati da dijete napreduje i shvaća 
znakove, pridružite se radionicama 
Baby Signs programa. Poželjno je da 
radionicu pohađaju oba roditelja, a 
radionice se za sada mogu posjetiti u 
Zagrebu, Virovitici i Dubrovniku. 
Više informacija na: www.babysigns.hr  
i www.bruna-babysigns.com

Kada početi sa znakovima? 
"Početi se može od djetetova rođenja, 
no što ranije počnete, vjerojatno ćete 
duže čekati da vam dijete vrati znak. 
I obratno, počnete li s 10 mjeseci, 
znak bi vam dijete moglo vratiti za 
mjesec dana", ističe Bruna Devald. 
Kako smatra, najbolji pokazatelji da 
bi dijete moglo prihvatiti takvu vrstu 
komunikacije vrlo su jednostavni. Ako 
vaše dijete prstićima pokazuje prema 
željenim stvarima, sa zanimanjem gleda 
slikovnice i pogledava vas kad mu ih 
čitate, pokazuje da vam nešto želi reći i 
frustrira se jer ga ne razumijete, nemate 
što čekati. Vrijeme je za znakovanje.
I jednogodišnja Nela, kći instrukto-
rice Devald, također je stigla na kraj 
radionice i pokazala nam znakove za 
majmuna, ptičicu, kapu i knjigu te 
dokazala kako zaista razumije pojmo-
ve koje je gledala u knjizi i zatim ih uz 
veliko veselje i ciku pokazivala. 
"Nela mi još ne pokazuje znakove 
sama, nego samo kad je pitam za znak. 
Željno iščekujem taj trenutak, tu sljede-
ću fazu znakovanja, kad će sama nešto 
reći, potaknuta svojom emocijom ili 
vlastitim motivom." MD
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"S Tanjom smo pokušali 
naučiti prvo znak za svjetlo oko 
7. mjeseca, međutim, nije bilo 
nikakvih rezultata, a i mi se 
nismo previše trudili pa je tako 
prošlo dosta vremena dok 
Tanja nije počela konkretnije 
reagirati na znakove. Ali kad je 
jednom počela, od tog je 
trenutka vrlo brzo usvajala 
nove znakove i rado se njima 
služi", podijelila je s nama 
iskustvo Tanjina mama, 
Anja Čusak.

bravo!

Želite li razumjeti svojeg jednogodišnjaka i omogućiti mu da, iako još ne govori, kaže što
želi, tada naučite metodu znakovanja, jezik beba koji nudi radionica Baby Signs program! 

Važne poruke putem znakova! 

znakovima!

Znakovima se može puno toga reći. Potrebno 
je samo biti uporan te zajedno uz izgovaranje 

riječi, primjerice, "kapa" djetetu pokazati 
obavezno i znak za kapu, te to činiti bez obzira 

na to reagira li dijete prvih tjedana na vaše 
pokazivanje znaka ili ne. Vjerujte, vaš će se  

trud ubrzo isplatiti. Jer dijete vam može samo 
reći da mu treba promijeniti pelenu ili da želi 
još jesti, a zamislite što biste sve nekada dali 
samo da vam može reći gdje ga nešto boli. 

Ovako se pokazuju samo neki od znakova: ...

kapa

piti

Gotovo

pelena


