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O audioknihách
Kromě čtení papírových knih můžeme ozvláštnit a prohloubit dětem vztah ke knihám i pomocí
audioknih. Jejich poslechem se rozvíjí představivost, vnímání a soustředěnost, mohou přivést
k literatuře i děti, které čtení nebaví, nebo které s ním mají problém (dyslexie či jiné poruchy).
Oproti klasickým knihám mají audioknihy výhodu při práci se skupinou – dají se sdílet, poslouchat
společně. Pro negramotné nebo nevidomé pak představují jedinou možnost, jak číst.

Jak pracovat s audioknihou
Audiokniha je vhodná nejen pro rodiče jako uklidnění dětí před spánkem, ale i pro učitele a
knihovníky, kterým poskytuje zdroj zábavných a poučných příběhů. Je vhodná pro děti od šesti do
deseti let, pohádky jsou převyprávěné z původní formy tak, aby jim dnešní děti rozuměly.
V jednotlivých příbězích se většinou vypravuje o lidech či zvířatech s kladnými i zápornými
vlastnostmi (statečný papoušek, vděčný býk nebo líný sběrač dřeva). Děti se tímto přívětivým
způsobem seznamují s buddhistickými zásadami, jakými jsou například úcta k přírodě, upřímnost,
skromnost, odpovědnost či poctivost. Pokud si s dětmi o příbězích po jejich poslechu popovídáme a
zdůrazníme jejich poselství, může nám tato audiokniha pomoci ve směřování dětí k buddhistickému
postoji k životu. V závěrečných kapitolách jsou kromě krátkého povídání o buddhismu navíc ještě
vysvětleny tři druhy jednoduchých meditací pro děti, díky nimž mohou najít ve svém nitru
bezpečné a klidné místo.
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