Drahí rodičia a starí rodičia,
pozývame Vás zažiť fantastické dobrodružstvo!
Spolu s Vašimi deťmi vstupujete do sveta dinokrokov Hokusa a Lotusky, ktorí rozprávajú len v novom
jazyku! Je to skutočne plne imerzný bilingválny program, v ktorom zažijete zábavné dobrodružstvá v
novom jazyku spolu s dvoma malými dinokrokmi!
Učiť sa nový jazyk je ako rásť. Nestačí urobiť krok raz týždenne, treba chodiť a trénovať každý deň.
Preto, aby ste dosiahli optimálne výsledky pri učení Vášho dieťaťa, je dôležité aby ste sprevádzali
Vaše dieťa na tejto ceste a aby ste si doma vytvorili rutinu v novom jazyku s Hokusom a Lotuskou.
Od prvého dňa deti používajú svoje magické tričko, počas učenia sa nového jazyka. DinoTričko
vymedzuje jazykový priestor, oddeľuje materinský jazyk od nového jazyka. Vždy majte všetky
materiály spolu v DinoTaštičke:
1.
2.
3.
4.

Cd s pesničkami;
Dvd s animovanými príbehmi;
Knižky so šiestimi príbehmi;
DinoRoutine.

Počas DinoMomentov, každý deň počúvajte s Vašim dieťaťom pesničky, čítajte Vášmu dieťaťu príbeh
alebo pozerajte spoločne animovaný príbeh. Záujem rodiča je úzko odzrkadlený v záujme dieťaťa o
učenie sa jazyka. Naratívny formát nie je nátlaková metóda. Svojou pozitívnou energiou motivuje deti
dobrovoľne sa pridať k aktivitám.
DinoRoutine je malý diár, v ktorom si každý deň zaznamenávate kontakt Vášho dieťaťa s cudzím
jazykom – teda tam zaznamenávate všetko, čo ste robili – počúvali pesničku, pozerali animovaný
príbeh, čítali knižku, hrali divadielko a podobne! Budete tak reálne vidieť, koľko ste toho s dieťaťom
zvládli. Ak je väčšina Vášho kalendára prázdna, nemôžete očakávať od dieťaťa výrazné pokroky v
cudzom jazyku.
Neponáhľajte sa s postupom v programe. Na nový príbeh prejdite, až keď Vaše dieťa vie ten aktuálny
prerozprávať na takej úrovni, ako by to asi zvládlo dieťa v jeho veku v materinskom jazyku. Na druhej
strane ale prihliadajte na jeho vek a neočakávajte reprodukciu identickú s CD/DVD predlohou.
Veľkou motiváciou je, ak Vaše dieťa dostane na Vianoce plyšovú Lotusku, alebo Hokusa. Je to hračka,
ktorá má dôležité psychologické a pedagogické dôsledky; v skutočnosti je schopná vytvoriť silné
emocionálne puto a jazyk Hokusa a Lotusky bude pre ne bližší.
Pošlite nám video aspoň dvoch príbehov prerozprávaných Vašim dieťaťom a vyplnenú DinoRoutine
(stačí foto / scan) a my Vám následne pošleme certifikát.
PRAJEME PRÍJEMNÚ ZÁBAVU!

Čo nerobiť – Odporúčania k vyvarovaniu sa bežných chýb


Nečítajte príbeh vo viacerých jazykoch a už vôbec neprekladajte dieťaťu: “jablko, v
angličtine: apple”, a podobne. Na to sme zvyknutí ako dospelí a cítime sa bezpečnejšie,
pretože používame rôzne oblasti mozgu, aby sme sa naučili nový jazyk, ale dieťa je
schopné si nový jazyk "osvojovať" a to sa deje bez prekladu. Nebojte sa! Vaše dieťa je vo
fáze “génia pre osvojovanie si nového jazyka!”, dôverujte mu!



Ak neskôr dieťa preloží slovo z cudzieho jazyka do slovenčiny a naopak, chce tým
naznačiť, že rozumie existencii odlišných jazykových kódov pre ten istý predmet a je na
svoje poznanie hrdé a chce s vami toto poznanie zdielať. VÝBORNE!



Často sa stáva, že deti presvedčia rodičov, aby si pozreli animované príbehy v iných
jazykoch, prípadne v materinskom jazyku. Nie, nenechajte sa presvedčiť, pokiaľ deti ešte
plynule nerozprávajú v novom jazyku. NEPOZERAJTE PRÍBEHY V INOM JAZYKU!



Uložte materiály doma tak, aby k nim mohlo mať dieťa prístup. Umožnite mu pustiť si CD,
pozrieť DVD (v správnom jazyku), alebo prečítať knižky. Čím viac a spontánnejšie budú
tieto aktivity, tým sa dieťa skôr naučí jazyk.



DinoMomenty by nemali byť povinné. Dnešné deti majú veľké množstvo stimulov, často
zle spia, majú za sebou národný deň v škôlke, či v škole. Ak nemajú záujem o spoluprácu,
pozrite si len príbeh, prípadne na deň vypustite aktivity úplne. Ak len necháte zapnuté
pesničky z CD a dieťa sa popri tom hrá, aj to je dobré.
Ak dieťa vyslovuje zle, neopravujte ho. Tak ako sa deti učia materinský jazyk, výslovnosť
sa časom upraví aj sama. Na korekciu máte čas o rok / dva.



Dieťa nemusí vždy vyhovieť Vašej požiadavke na preklad z jedného jazyka do druhého, ak
má ísť len o ukážku jeho schopností, pretože nerozumie jej zmyslu. Ak ale zmeníte kontext
za reálny, dieťa bude pravdepodobne skôr reagovať. Napríklad na lúke uvidí motýľa a
automaticky povie "Look, butterfly. Catch me, catch me!".

Materiály Hokus&Lotus sú pre Vašu prácu s Vašim dieťaťom. Ide o licencovaný produkt, ktorého
použitie je obmedzené do konkrétnej domácnosti a jeho šírenie nie je povolené. Pod šírením sa
rozumie kopírovanie, požičiavanie, ako aj ďalší predaj použitých materiálov do inej rodiny. Máte
právo urobiť si záložnú kópiu pre svoje potreby. Ak chcete pomocou materiálov učiť aj iné deti, je
nutné prihlásiť sa na kurz pre Magické učiteľky, ktorý organizuje Havava, s.r.o., exkluzívny
distribútor materiálov a metódy na Slovensku. Kurz pre Magické učiteľky trvá jeden rok, pričom
ide o kombináciu prezenčného a diaľkového štúdia. Viac informácii na stránke
https://www.hocus-lotus.sk/program
Tešíme sa, že sa Vaše deti učia metódou Hocus&Lotus a že im pomáha prekonávať problémy
spojené s bežným spôsobom výučby a ďakujeme Vám, že využívate naše materiály v súlade
s podmienkami použitia produktu a zásad dobrých mravov.
Váš slovenský DinoTím

