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Projekt Ámosek 

 Tento projekt je zaměřen na podporu rozvoje řeči a českého jazyka přirozeně bilingvních dětí 
pocházejícich z česko-italských rodin žijících v Miláně a okolí. 

 Co je cílem projektu? 

 Podpora rozvoje řeči a českého jazyka u dětí z česko-italských nebo českých rodin žijících v Miláně, 
zvýšení informovanosti českých maminek o možnostech a metodách bilingvní výchovy, rozvoj 
preverbálních a verbálních schopností dítěte s důrazem na logopedickou prevenci a rozvoj dovedností 
uplatnitelných v obou jazycích, zvýšení možnosti setkávání českých maminek a českých dětí s 
možností sdílení a podpory české kultury a českého jazyka. 

 Pro koho je projekt určen? 

 Projekt je určen pro česko-italské děti žijící v Miláně a okolí, popř. české děti žijící v Miláně pouze 
přechodně z důvodu zaměstnání rodičů a to ve věku od zhruba 6 měsíců až po děti mladšího školního 
věku. 
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Kurzy pro miminka 

  Teoretická východiska 

  Přirozené seznámení s českým 
jazykem 

  Rozvoj senzomotoriky 

  Podpora volby jazykové 
strategie 

  Společná setkávání českých 
maminek 

  Znakování s miminky 
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Kurzy pro miminka 
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  Znakování s miminky je snadný a přirozený způsob,  jak se 
dorozumět s dítětem ještě před tím než je schopné mluvit. 

  Metoda znakování miminek pomáhá v rozvoji bilingvismu dětem z 
vícejazyčných rodin 

 Výhody:   
  Mnohé výzkumy potvrzují, že užití znaků se slyšícími miminky 

podporuje a urychluje rozvoj řeči  
  Umožňuje dítěti komunikovat v období, kdy se ještě neumí vyjádřit 

pomocí slov  
  Unifikuje způsob komunikace ve vícejazyčných rodinách  
  Usnadňuje rozvoj bilingvismu u dítěte, které je od narození vystaveno 

dvěma jazykům současně  
  Zmírňuje frustraci dětí i rodičů z neporozumění potřebám dítěte  
  Využívá přirozeného způsobu neverbální komunikace 
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Kurzy Ámosek   

  Práce s jazykově nesourodou 
skupinou 

  Primární logopedická 
prevence 

  Mnohostranné aktivity 

  Rozvíjení dovedností 
předškolního věku 

  Spolupráce s rodiči 

  Motivace a pomůcky 
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Fotografie z kurzů 
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Přidružené aktivity 

  Založení dětské knihovny v 
Českém domě v Miláně 

  Spolupráce mezi školami 

  Výzkum česko-italského 
bilingvismu 
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Ukázka z kurzu Ámoska 


