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: predškoláčik – školák :

Všetko, čo zažije-
me, sa ukladá do našej 

pamäti. Síce si nedokážeme 
spomenúť na všetko, ale niekde to tam 

je. Všetko, čo do seba prijmeme, musíme 
nejako stráviť. Je to ako s jedlom. Keď sa naj-

eme, jedlo musíme stráviť, niečo si ponecháme 
a niečo vylúčime. Zážitky tiež musíme „stráviť“. 
Deti to robia tak, že sa k nim vrátia vo svojej hre. 
V hre ich stvárnia svojím vlastným, jedinečným 

spôsobom. Toto je jeden z dôvodov, prečo 
je voľná, neinštruovaná hra pre dieťa taká 

dôležitá. Okrem toho je, samozrejme, voľná 
hra najlepší spôsob socializácie – dieťa 

sa učí zdieľať, čakať, presadiť sa, 
dohodnúť sa s niekým, aj 

ustúpiť.
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„Netreba veľmi vychovávať, treba 
pekne žiť a dieťa sa pridá,“ pove-
dal detský psychológ Ivan Štúr. 
Dieťa približne do 7. až 8. roku 
má schopnosť, ktorú by sme mohli 
označiť aj ako zázračnú. Dieťa sa 
učí napodobňovaním. Nie cez in-
telekt, vysvetľovanie a logiku, ale 
tým, že je úžasne otvorené voči 
všetkému, čo sa odohráva v jeho 
okolí. Dieťa sa narodí na tento 
svet s otázkou na nás dospelých – 
Ukáž mi, aké to je byť človekom. Dieťa 
túži robiť to, čo robia ľudia okolo 
neho. A napodobňuje to. Ako to 
vlastne robí?

Keď sa môj 1,5-ročný syn udrel 
a prišiel s plačom, že ho to bolí, 
spýtala som sa ho – Kde si sa buchol? 
Ukázal mi na roh konferenčného 
stolíka – Tam, a nie na ruku, kto-
rá ho bolela. Malé dieťa žije viac 
ako my dospelí vo svojom okolí. 
Mohli by sme si to predstaviť tak, 
že má čosi ako neviditeľné „antén-
ky“, ktorými vníma svoje okolie. 
Vrátane ľudí okolo seba. Takto sa 
dieťa učí vzpriamenému postoju 
a chôdzi, tak sa učí materinskú reč 
a cez reč a pojmy sa učí myslieť. 
Pozostatok tejto schopnosti máme 
aj my, dospelí. Skúsili ste niekedy 
spievať v zbore alebo aspoň s nie-
kým vo dvojici? Naladiť sa na spo-
ločný tón? Ako ste to urobili? Aj 
u dospelých robí hrtan nevedome 
mikropohyby, ktoré napodobňujú 
mikropohyby hrtanu toho človeka, 
ktorého počúvame. Je pri tom jed-
no, či ide o reč alebo spev. Možno 

NEROBME 
SAMI TO, ČO BY 
SME DIEŤAŤU 
MUSELI 
ZAKAZOVAŤ

Deti sa od narodenia až do času, kým idú do školy, naučia 
nesmierne veľa. Predstavte si novonarodené bábätko, ako 
leží a nekoordinovane máva nôžkami a rúčkami, a potom si 
predstavte štrbavého prváčika, ako sa hrá na dvore, behá, 
skáče, lozí po stromoch a k tomu jeho neutíchajúci prúd 
reči a zvedavosti. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako je 
to možné, že sa dieťa naučí rozprávať? Ako to urobí? Pamä-
táte sa, ako ste sa vy sami učili chodiť?

ste zažili prednášku, kde rečník bol 
zachrípnutý. Často sa vtedy stáva, 
že poslucháči začnú po chvíli tiež 
odŕhať a pokašliavať, hoci predtým 
im nič nebolo. No a nákazlivosť zí-
vania poznáme všetci.

Malé dieťa má schopnosť 
napodobňovania takú silnú, že 
veľmi dobre vidí nielen nás, ale 
priam až do nás. My dospelí sme 
pre neho priehľadní.

V škôlke pri desiatej malé diev-
čatko, nazvime ju Hanka, stále 
vymýšľalo, nie a nie obsedieť, až 
nakoniec si začalo vykladať nohy 
na stôl. Tu už som sa neudržala 
a nahnevalo ma to. Navonok som 
sa snažila zachovať pokoj a s úsilím 
o priateľský úsmev jej hovorím: 
„Hanka, daj nohy na zem“. A Han-
ka? Pozrela na mňa veľkými mod-
rými očami a hovorí mi: „Teta, a ty 
sa prečo usmievaš, keď sa hneváš?“ Kríval. „Miško, bolí ťa 

nôžka?“ opýtala som sa 
ho. „Nie,“ začudovane sa 
na mňa pozrel. Ako som 
ho tak pozorovala, o chvíľu 
som pochopila, že sa pozerám 
na krívajúceho dedka. Miško 
napodobňoval chôdzu svojho 
milovaného dedka.

V škôlke sa ma raz jedna ma-
mina pýtala, čo by sa dalo urobiť 
s tým, že jej syn začal zrazu šušlavo 
rozprávať. Ako jeho kamarát. Že jej 
to prekáža. Čo s krívaním, so šušla-
ním? Nič. Dieťa si vyberá koho a čo 
bude napodobňovať. Potrebuje si 
vyskúšať, aké to je. Krívanie a šušla-
nie odznelo samo od seba.

Deti nás vnímajú 
celých – ako sa po-

hybujeme, čo robíme, 
ako sa tvárime. Vnímajú 
aj naše nálady, pocity, 

strachy či neistoty. A ani 
herecký talent ich 

neoklame.

NAPODOBŇOVANIE NIE 
JE KOPÍROVANIE
Keď bol môj syn škôlkar, vrátil sa 
po víkende od starých rodičov. 

ABY SA MOHLO DOBRE 
HRAŤ
Dieťa potrebuje prostredie, kto-
ré je bezpečné a podnetné, a čas 
na hru. Potrebuje zážitky reálne-
ho sveta. Domácnosť, prírodu, 
ľudí. Ozajstné, nie virtuálne. Po-
trebuje pri sebe dospelého člove-
ka, ktorý robí zmysluplnú prácu, 

RODIČOVSKÁ ŠKOLA
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Ak sa o výchove, seba-výchove, napo-dobňovaní a vzore chcete dozvedieť viac, odporúčam vám 
víkendový seminár pre vychováva-
teľov a rodičov detí vo veku 0 až 7 

rokov http://vzdelavanie.iwaldorf.
sk, alebo sa pozrite na moju stránku http://blankalichtnerova.sk. 
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pre dieťa pochopiteľnú. Domáce 
práce, remeslá, umenie, všetko 
to, kde pracujú naše ruky a naj-
lepšie aj nohy a celé telo.

V škôlke s chuťou zametám 
dvor s veľkou metlou. V šope 
mám pripravených viac menších 
metiel, deti si nenechajú ujsť prí-
ležitosť pomáhať. Čo na tom, že 
mi obvykle moju pozametanú 
kôpku zase rozmetajú? Deti na-
podobňujú pohyb, zametanie, 
nemajú cieľ poupratovať. Ich cie-
ľom je samotná hra.

snažia sa ho stráviť, ale nie je to 
pekná hra, menšie deti sa ich do-
konca boja. Je to celkom iné, keď 
sa hrajú na niečo, čo naozaj zažili: 
piknik, cestovanie, rodinu, mačič-
ky, čokoľvek z reálneho sveta.

PRE DETI SME 
VZOR, ČI SA NÁM TO 
PÁČI ALEBO NIE
Popoludnie v škôlke ideme 
po olovrante von. Sedím už 
trochu unavená na lavičke, pri-
pravená pomáhať deťom pri 
obliekaní (v chladnejších dňoch 
si treba obliecť množstvo vecí). Ak deťom 

neponúkneme 
podnety z reálneho 
sveta alebo ak im 

neumožníme podieľať sa 
na ňom a hrať sa, ich vôľa sa 

stáva deštruktívnou, deti 
sa nehrajú, ale kričia, 

ničia a všetci sme 
nešťastní.

Už viacero rokov sú veľmi po-
pulárne dinosaury. Kde ale mô-
žete stretnúť živého dinosaura? 
Deti ich poznajú z kníh, ale najmä 
z videí. Chlapci sa hrajú na dino-
saurov, chodia a vrčia, robia agre-
sívne pohyby rukami. Snažia sa na-
podobniť virtuálny zážitok v hre, 

A zrazu – nikto sa nechce oblie-
kať. Všetci chcú pomáhať, ale nie 
je komu. Ako oblečiete desať 3- či 
4-ročných detí, ktoré sa nechcú 
obliekať? „Tak ja teda idem von,“ 
povedala som a začala som sa ob-

liekať. A všetci sa začali oblie-
kať… Musíte to myslieť vážne 
a musíte konať.

visku počula aj výchovný zásah 
mamy asi 2-ročného dievčatka: 
„Nerob jej zle, lebo ťa zbijem...“

SEBAVÝCHOVA
Výchova dieťaťa je v prvom rade 
seba-výchova. Základ pre sebavý-
chovu je ochota a vôľa reflekto-
vať svoje vlastné konanie. Počas 
dňa sa treba aspoň niekoľkokrát 
na moment zastaviť a uvedomiť 
si, či to, čo robím, je to, čo som 
chcela a či to pomáha. Ešte lepšie 
je aj večer si pospomínať na to, 
aký bol môj deň, čo sa mi poda-
rilo a ktoré situácie boli pre mňa 
ťažké a nezvládla som ich podľa 
svojich predstáv. Môžeme sa skú-
siť pozrieť na ne s odstupom, ako 
nezaujatý pozorovateľ: čo sa dia-
lo, ako som sa správala ja, ako sa 
správal ten druhý (napríklad die-
ťa). A možno prídeme na spôsob, 
ako by sa to dalo urobiť inak, lep-
šie. Čo treba zmeniť, aby som bola 
schopná urobiť to inak. Ak niečo 
zmením ja, aj dieťa môže zmeniť 
svoje správanie.

Neznamená to ale, že musíme 
byť dokonalí, a to hneď. To, čo je 
pre deti najcennejšie, je zažívať 
dospelého, ktorý na sebe pracuje. 
Ktorý je ochotný priznať si chybu 
pred sebou aj pred dieťaťom. Ak 
sme pochybili, je správne ospra-
vedlniť sa. Aj celkom malému die-
ťaťu (rovnako ako aj tínedžerovi) 
môžete napríklad večer pred spa-
ním povedať: „Je mi ľúto, že som 

dnes na teba musela kričať. Po-
kúsim sa to nabudúce urobiť 
lepšie.“ A ďalší deň nám to 
pôjde spolu určite lepšie.

Blanka Lichtnerová

Ako naučíte 
deti súcitu? Vysvet-
ľovaním a moralizo-

vaním nie. Dieťa vás, do-
spelého, však môže zažívať 

v situácii, keď ste súcitní, 
napríklad sa postaráte 

o iné dieťa, ktoré si 
ublížilo.

Ako deti naučíte slušnej ko-
munikácii? Čo myslíte, je lepšia 
drezúra „Pozdrav tetu, Petrík!“ 
alebo tak, že sami slušne pozdra-
víte ako prví? Už som na piesko-


