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: predškoláčik – školák :

Dieťaťu netreba 
„pomáhať“ napríklad 

sadnúť si, dávať ho do chodúľky 
alebo ho špeciálne „stimulovať“ 

(samozrejme, ak nemá špeciálne 
vývinové potreby). Bábätko sa hrá aj 

s nami: keď prídeme k nemu a chceme ho 
prezliecť a prebaliť, začne sa smiať a odgúľa 
sa na druhú stranu, a zas a znova. Nechce 

byť neposlušné ani nás zlostiť, je to hra, 
sociálny kontakt. Alebo obľúbená hra 

na skrývačku, keď sa dieťaťu scho-
váme. Niečo zmizne, ale stále 

to existuje. To sú zázraky 
bežného dňa.
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Podľa spisovateľa Friedricha 
Schillera človek môže iba v hre 
naplno uplatniť svoje schopnosti 
v celostnosti. Hra je ľudská aktivi-
ta, ktorá dokáže zmeniť elemen-
ty situácie tak, že vznikne niečo 
celkom nové, a takto možno nájsť 
riešenia pre zdanlivo neriešiteľné 
situácie. Mnohé školenia pre ma-
nažérov obsahujú elementy hry, 
aby sa tak podporila schopnosť 
nachádzať inovatívne riešenia.

Stolové hry, kartové, ale aj 
rekreačné športy. Spoločné 
majú to, že majú svoje pravidlá, 
ktoré hráči dodržiavajú, inak 
by hra nebola zábavná alebo by 
vôbec nebola hrou. Detská hra je 
ale niečo celkom iné. Dieťa nie 
je malý dospelý. Ako rastie a do-
spieva, vyvíja sa mu aj vedomie, 
vnímanie sveta a spracúvanie 
zážitkov. Dieťa sa musí naučiť 
vzpriamiť sa, chodiť, rozprá-
vať a myslieť. Postupne si 
stále viac uvedomuje samo 
seba, svoju oddelenosť 
od sveta. Motorický vývin 
a vývin vedomia idú ruka 
v ruke. Hra je spôsob, akým 
sa dieťa učí, je to jeho práca, 
jeho hlavná a najdôležitejšia 
činnosť počas bdelého času.

Detská hra sa vyvíja ruka 
v ruke s vývinom vedomia 
dieťaťa.

BÁBÄTKO OBJAVUJE SVET
Malé bábätko v rámci hry obja-
vuje svoje telo: rúčky sa mu ob-
javujú v zornom poli a náhodou 
sa jedna dostane do pusy, náho-
dou jedna chytí druhú. A aj palce 
na nôžke sa dajú chytiť a šupnúť 
do pusy. Dieťa objavuje, že telo je 
jeho, že ho môže ovládať. Dá sa 
chytiť aj jemná hodvábna či bavl-
nená šatka. Kúsok dobre vyhlade-
ného nenalakovaného dreva. Po-
hybový vývin a objavovanie sveta 
pomocou zmyslov je kľúčový pre 

RODIČOVSKÁ ŠKOLA

PREČO SA DETI 
POTREBUJÚ HRAŤ?
My dospelí sa hráme, aby sme sa odreagovali, 
oddýchli si, niekedy aj „zabili čas“. (Nie je to škoda, 
zabíjať čas? Toľko mŕtveho času...) Tie „vážne veci“ 
robíme v práci. Doma, vo fi rme, pre spoločenstvo. 
Riešime existenčné problémy. A už sme zabudli, že keď 
sme boli deti, bolo životne dôležité, kto bol náš kamarát 
a ako sme trávili čas, keď sme sa nemuseli učiť.

Treba vybrať hračky 
zo škatule, hlinu 
z kvetináča, riady 
z kredenca a vyliať 
vodu z pohára. 
Keď pustím na zem 
lyžičku, cinkne to. 
Cinkne to, aj keď ju 
pustím druhý-, tretí- 
a siedmykrát? Keď hodím na zem 
varený zemiak, necinkne to. 
Bude sa zemiak kotúľať? A mama 
tiež zaujímavo reaguje, keď ho-
dím na zem ďalší zemiak. 

A urobí to znova, keď to s tým 
zemiakom zopakujem...? Po-
chopiteľne, zemiak nie je 
na experimentovanie s gra-
vitáciou, ale na jedenie, mož-
no sa ale nemusíme na die-
ťa za to hnevať, radšej mu 

po jedle ponúknime možnosť 
hrať sa s niečím iným.

dieťa v ranom veku a mal by pre-
biehať nerušene a vychádzať len 
zo síl dieťaťa.

BATOĽA JE VEDEC
Približne do 2,5 roku je dieťa ob-
javiteľ sveta, fyzik. Jeho hra spo-
číva v experimentovaní. Skúma 
gravitáciu: veci sa dajú vysypať, 
padajú zhora nadol. Niektoré vy-
dávajú zvuky – buchnutie, štrng-
nutie. Niektoré sa gúľajú. Iné sa 
rozbijú. Skúma trajektóriu – nie-
čo hodím a ono to letí, oblúkom. 
Niečo spadne skoro hneď, niečo 
letí ďalej. Treba vyskúšať úpl-
ne všetko, sme na novej nezná-
mej planéte, v novom vesmíre. 

Pri vyučovaní fyziky by sme sa 
ďaleko nedostali bez skúsenos-
tí z prvých rokov života. Tiež je 
dobré mať na pamäti, že dieťa 
svoju hru zažíva, nepotrebuje 

Dieťa je spo-
čiatku analytik. Veci 

vyberá, rozoberá a búra. 
Až neskôr začne syntéza, 

vkladanie, stavanie vežičiek. 
Postavíme mu vežu z kociek, 

ono ju zbúra, zas a znova. 
V pieskovisku stavia a búra. 
Cieľ nie je produkt, ale pro-

ces. To napokon platí 
pre každú hru.

o nej premýšľať ani ju reflektovať. 
Ak nám chce niečo porozprávať, 
s láskou ho vypočujeme, ale ne-
musíme sa ho vypytovať, tým ho 
iba vyrušujeme. Ako keby sa vás 
počas divadelného prestavenia 
niekto vypytoval, čo robíte a ako 
sa vám to páči…

„Človek sa hrá iba vtedy, 
keď je v plnom význame slova 
človekom, a je iba tam celým 

človekom, kde sa hrá.“
Friedrich Schiller, 

O estetickej výchove 
človeka
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Deti vo svojej hre 
napodobňujú to, čo zažili, 

videli. Napodobňovanie nie je 
opakovanie, reprodukovanie. Fantázia 
dodá zážitku individuálny ráz, vytvára 

priam umelecké diela v hre. Najprv sa dieťa 
hrá samo, pozoruje deti okolo seba a chce ich 
napodobniť, chce tú istú hračku a potrebuje ju 
hneď. Ovládnuť takýto silný vôľový impulz nie 
je ľahké. Pre menšie deti sa snažíme mať veci 

po dvoch, aby mali možnosť hrať sa tak, ako kama-
rát vedľa. Staršie, štvorročné deti sa naučia hrať 
sa vo dvojici, neskôr aj v trojici a v skupinkách. 
Takáto hra neriadená dospelým, bez vonkaj-

ších pravidiel, je ideálna na to, aby sa deti 
naučili spolupracovať, počkať, ale aj 

zastať si sám seba, podeliť sa 
a presadiť sa.
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Dieťa si okolo tretích narodenín 
začína hovoriť „Ja“. So sebauve-
domením sa začína obdobie fan-
tazijnej hry. Dieťa vidí predmety 
okolo seba rovnako, ako keď bolo 
menšie. Teraz ich ale postupne 
začína zafarbovať individuálna 
fantázia. Kus dreva v lese – Bran-
ko našiel zbíjačku. Kmeň spadnu-
tého stromu sa zmenil na autobus 
a skupinka detí sa viezla na výlet. 
Gaštany z jesene boli lízanky 
a chlapci skákali z rakety na ne-
známu planétu (zo stola na kobe-
rec). Pravidelne mávam v škôlke 
skupinu mačičiek a zopár dino-
saurov. Deti žijú vo viacerých 
rovinách naraz. Jasmínka presne 
vie, že je Jasmínka, a beda mi, 
keby som ju volala inak. Ale keď 
sa hrá na mačičku a potrebujem 
ju zavolať k sebe, môžem ju zavo-
lať, aby si dala mliečko (v skutoč-
nosti nakrájané jabĺčko).

JA SA NUDÍM!
Okolo 5 až 6 roku sa niečo stane. 
Deti sa akoby zabudnú hrať. Čo 
mám robiť, ja sa nudím. Niekedy 
ich začnú zaujímať písmená a čísli-
ce. Fantázia akoby odletela, dokon-
ca sa stáva, že deti sa iba poneviera-
jú a nevedia, čo so sebou. Čo s tým?

Vydržať! Ak chcú, môžu vám 
pomáhať pri práci. Ale často 
nechcú, tušia, že nudu potrebujú. 
Pokojne sa môžu aj chvíľu nudiť. 
Nuda je dobrá – do prázdna, ktoré 
nuda prináša, prichádzajú potom 

najlepšie nápady na hru. Je oveľa 
lepšie hrať sa podľa vlastného 

nápadu ako konzumovať ná-
pady dospelých. „Vyhoretí 
rodičia, ktorí už nevládzu 
animovať svoje znudené 
deti“ – to je varovný obraz 
našej doby. A potom to 
príde: nový gejzír fantázie. 
Nové nápady a nové hry, ale 

už inak ako predtým. Starší 
škôlkari už majú predstavu, 

na čo sa idú hrať. Primárna je 
teda ich predstava, nie momen-
tálna inšpirácia bezprostredným 
okolím. Boli u babičky na oslave 

narodenín? Ideme sa hrať na osla-
vu. Toto bude stôl, potrebujeme 
obrus, tieto drevá by mohli byť 
tanieriky a ešte potrebujeme gra-
tulačnú pohľadnicu, tú si vyrobí-
me z papiera. Alebo sa budeme 
hrať na cirkus. Ty budeš lev, nie, 
ja budem kôň, ty budeš predávať 
lístky a ty prinesieš stoličky. Nie-
kedy trvá dohadovanie sa kto bude 
čo a príprava dlhšie, ako samotná 
akcia. Každý (v tomto veku) už má 
jasnú predstavu o tom, čo chce a čo 
nechce. Toto sú deti, predškoláci, 
u ktorých sa už prebúdza schop-
nosť, ktorú budú potrebovať v ško-
le: schopnosť vytvárať si predstavy, 
teda pozrieť sa na svoj vnútorný, 
duševný svet, nie vidieť iba to, čo 
ich bezprostredne obklopuje.

MLADŠÍ ŠKOLÁCI 
POTREBUJÚ ÚLOHU
Nie domácu úlohu zo školy. Dieťa 
zrelé pre školu sa potrebuje stále 
ešte hrať, a to čo najviac. Preto po-
poludní by nemalo vysedávať nad 
domácimi úlohami alebo na krúž-
koch, ale malo by sa hrať, ideálne 

Môžeme však dieťaťu vytvoriť 
pri hrách bezpečné prostredie. 
V domácnosti odložíme alebo za-
bezpečíme nebezpečné a cenné 
predmety. Vonku dieťa vezmeme 
do parku, na pieskovisko, k vode, 
do lesa. Ani batoľatá, ani škôlkari

 nepotrebujú zoologickú záhradu, 
ani zábavné parky. Lúka, záhrada, 
les sú plné života. My sme dnes 
v škôlke v lese s deťmi obdi-
vovali slimákov a hrali 
sa s nimi, nakoniec si 
ich deti chceli aj vziať 
domov.
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V tomto 
veku už deti 

túžia po pravidlách, 
aj v hre. Tu prichádzajú 

na rad hry s pravidlami, aj 
kartové a stolové. A deti si 
tie pravidlá vedia vymyslieť 

aj samy a často sú zau-
jímavejšie, ako tie 

pôvodné.

Fascinácia 
elektronikou je nes-

mierna, aj pre dospelých 
je veľmi ťažké odolať jej, pre 
deti je to prakticky nemožné. 

Je zodpovednosťou nás dospe-
lých, aby dieťa malo dostatok 
príležitostí spoznávať reálny 

svet, mať reálny ľudský 
kontakt s rodičmi 

a inými deťmi.

Malé deti 
žijú tu a teraz. Kým 

sme zapojení do život-
ného elementu, kým robíme 

zmysluplnú prácu rukami, dieťa 
sa má čoho „chytiť“ a môže sa pri 

nás hrať. Keď dieťa nemá dostatok 
podnetov, ktoré môže napodob-

ňovať, stáva sa deštruktívnym. 
Nedostatok pohybu dieťaťa 
prispieva k nesprávnemu 

vývinu, napríklad aj 
reči.

Prítom-
nosť detí dá 

domácim prácam 
zmysel. S vedomím, že 

priamo tým podporujeme 
zdravý vývin dieťaťa môže prísť 
aj radosť z vykonávanej práce. 
Tá je rovnako dôležitá, keďže 

dieťa napodobňuje nielen 
naše vonkajšie pohyby, 

ale aj naše vnútorné 
postoje.
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vonku. Kamarátkin sedemročný 
syn mi raz povedal: „Ja tak rád 
poslúcham.“ Niežeby bol posluš-
né dieťa. 

MUSÍM SA HRAŤ S MOJÍM 
DIEŤAŤOM?
Stretávam sa s rodičmi, ktorí 
hovoria, že ich vyčerpávajú 
nekončiace požiadavky ich 
dieťaťa, aby sa s ním hrali. Že 
by potrebovali čas aj na do-
mácnosť, čas pre seba. Alebo, 
že niektorých naozaj nebaví 
hrať sa s dieťaťom.

Deti prichádzajú k nám do-
spelým s otázkou (pravdaže, nie 
slovami vyjadrenou): „Ukáž mi, 
čo to znamená byť človekom“. 
Chcú vrastať do sveta dospe-
lých, chcú robiť zmysluplné veci 
– tie „naozajstné“. Nepotrebujú 
umelý, vymyslený „detský svet“ 
. Keď má dieťa možnosť zažívať 
dospelých okolo seba, ktorí robia 
zmysluplnú prácu, robia to, čo je 
podstatné, pretransformuje sa to 
v období dospelosti na pocit „aj 
ja som podstatná, aj na mne zá-
leží“. To, čo my môžeme urobiť, 
je vytvoriť dieťaťu zdravé pros-
tredie pre život, a život a práca 
v domácnosti je na to výborná 
príležitosť. Tak, ako to robili naše 
(pra)staré mamy: každý deň bol 
na niečo určený: v pondelok sa 
pralo, v utorok žehlilo, v stredu 
sa upratovalo a išlo na trh, a tak 
ďalej. Pravidelný rytmus činností 
dával ľuďom silu zvládnuť všetky 
fyzicky náročné činnosti. Na deti 
pôsobí rytmickosť v ich životnom 
okolí posilňujúco a pomáha im 
orientovať sa v čase. Taktiež do-
máce práce robené ručne vyži-
vujú potrebu detí napodobňovať 
dospelých. 

POČÍTAČ A KREATIVITA?
Mohli by sme diskutovať o tom, či 
počítačové hry rozvíjajú kreativi-
tu alebo ju zabíjajú, či podporu-
jú sociálne schopnosti alebo ich 
likvidujú. Môžeme si ale položiť 
otázku: ako by mohlo dieťa stráviť 
čas inak, ako prakticky nehybne 
pri počítači? Môže namiesto hra-
nia sa počítačovej hry Minecraft 
stavať z kociek, z konárov a kame-
ňov, v pieskovisku s kamarátmi? 

DOSPELÝ PRACUJE, 
DIEŤA SA HRÁ
Neznamená to, že musíme prestať 
prať v práčke a vyhodiť vysávač. 
Môžeme si ale premyslieť, ktoré 
veci by sme doma popri deťoch 
vedeli a chceli opäť robiť ručne. 
Svetre a jemné šatky môžem prať 
ručne v umývadle a dieťa mi môže 
„pomáhať“, ak chce. Bielizeň mô-
žem vešať na šnúru a pripínať ko-
líkmi, nemusí ísť všetko do sušič-
ky. Aspoň občas môžem namiesto 
vysávača použiť metlu. V kuchyni 
je hotový raj šúpania, krájania, 
miešania. Nemusím rovno šiť šaty, 
ale môžem aspoň prišiť gombík či 
zašiť dierku, môžem pliesť a háč-
kovať. Najlepšie je, keď si tieto 
práce usporiadam do rytmu, den-
ného a týždenného. Keď budem 
žehliť každý štvrtok, viem že ma to 
opäť čaká až o týždeň a žehlenie si 
vychutnám. 

OBHAJOBA DETSKEJ HRY
Niekedy sa ma ľudia pýtajú, pre-
čo pracujem v škôlke, prečo ve-
diem pedagogické vzdelávanie 
pre dospelých. Okrem toho, že 
ma to baví (a živí), to robím pre-
to, lebo chcem pomôcť ochrániť 
deťom detstvo. Chcem ponúk-
nuť rodičom možnosť vidieť, 
že sa to dá aj inak. Deti nie sú 
malí dospelí. Majú právo sa hrať, 
majú právo na dostatok času, bez 
termínových tlakov preplnených 
kalendárov s krúžkami, výučbou 
jazykov a dvojfázových trénin-
gov.

Ako hovorí Schiller: Človek je 
iba tam celým človekom, kde sa 
hrá. Obdobie školskej dochádzky 
je čas, keď sa postupne detská hra 
mení na prácu dospelého, zmys-
luplnú činnosť, v ktorej môže 
duša naďalej spievať „ to som ja“.

Blanka Lichtnerová

Ak vás zaujíma 
celostný pohľad na dieťa, 
ak hľadáte pedagogické 

inšpirácie a chcete stretnúť 
podobne naladených ľudí, 

od septembra opäť otvára-
me možnosť začať študovať 

waldorfskú pedagogiku. 
Viac informácií nájdete 
na http://vzdelavanie.
iwaldorf.sk a http://blan-

kalichtnerova.sk.


