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: vývin dieťaťa :

Vzpriamená chôdza, reč a myslenie nie 
sú vrodené schopnosti. Sám od seba 
to  nikto nedokáže, potrebujeme byť 

medzi ľuďmi, vzpriamenými, rozprávajúci-
mi a mysliacimi.
Dieťa má počas prvého roku svojho 

života jeden intenzívny záujem – vzpriamiť 
sa. Dieťa postupne nadobúda kontrolu nad 
svojím telom, učí sa ho uchopiť a usmerniť 
pohyby podľa svojho záujmu. Začína to 
pohľadom – oči sa nasmerujú na podnet 
zvonka, ideálne na maminu tvár. Dieťa 
začne najskôr dvíhať hlavičku, aj v polohe 
na brušku, potom koordinuje ruky a chytá 
predmety a dáva si ich do pusy. Keď mu 
spevnejú svaly trupu, ide na všetky štyri 
končatiny, odtiaľ okolo pol až trištvrte roku 
veku do sedu. Približne okolo 1. narodenín 
sa dieťa naučí vzpriamene stáť a urobiť pár 
krôčikov bez pomoci rúk. Z horizontály 
ležiaceho bábätka do vertikály batoľaťa, 
v smere od hlavy k nohám, sa dieťa oboz-
namuje so svojím telom  a učí sa ho ovládať.
Pozorovali ste niekedy bábätko, ktoré sa 

učí otočiť z chrbátika na bruško? Veľakrát 
to skúša, často sa to nepodarí – až raz! Mô-
žeme odhadovať neskoršie povahové črty 
dieťaťa – či sa hneď začne usilovať o ďalšiu 
polohu, keď sa otočí, alebo sa rozplače, 
pretože sa z novonadobudnutej polohy 
nevie vrátiť, alebo zaspí. Zdá sa neľahké, 
odolať pokušeniu pomôcť mu otočiť sa. 
Alebo ho dať rovno na to bruško, nech sa 
netrápi? Bábätko sa potrebuje samo naučiť 
ovládať svoje telo. Keď to robíme zaň, 
oberáme ho o možnosť zvládnuť to svojimi 
silami, čo je neskôr zdrojom neistoty a ne-
dôvery v samého seba v najrôznejších život-
ných situáciách (som odkázaný na pomoc 
druhých, sám nič nezvládnem). 

  Chodiť, 
rozprávať,
  myslieť

Pamätáte  sa, ako ste sa učili chodiť? Nie? Ani ja nie. 
Nepamätám si ani, ako som sa naučila rozprávať. 

DIEŤA POTREBUJE PODNETNÉ 
PROSTREDIE
Najviac dieťaťu pomôžeme, keď ho nakŕ-
mené, opatrené a odpočinuté necháme 
objavovať svoje telo na rovnej, primerane 
tvrdej a teplej podložke. Deka na zemi je 
úplne postačujúca, príliš mäkký podklad 
či zošikmené ležadlo bráni dieťaťu v slo-
bodnom pohybovom vývine (ak nie je 
potrebné z iných, špeciálnych dôvodov). 
Dieťa pokladáme vždy iba do tej polohy, 
do akej sa už vie aj samo dostať. Takže 
v prvých mesiacoch na chrbátik. Nedávame 
ho do sedu, kým si samo nevie sadnúť atď. 
Hovorí sa, že prvé tri mesiace života sú do-
končovaním prenatálneho vývinu a že dieťa 
má byť čo najviac vo fyzickom kontakte 
s matkou. S tým súhlasím, ale domnievam 
sa, že dieťa denne potrebuje aj nejaký  „čas 
pre seba“, a to najneskôr od 3. mesiaca. Aj 
plne nosené deti si po 3 mesiacoch pýtajú 
zmenu polohy, ak sme dostatočne všímaví, 
vieme im včas vyhovieť. 

Každý stupeň v motorickom vývine je 
dôležitý. Neurovedci potvrdzujú, že 
dieťa potrebuje podnetné prostredie, 
aby sa mu správne, t. j. bohato a ko-
šato, štruktúrovali neurónové dráhy 
v mozgu. Myslím si, že pre batoľa je 
podnetným prostredím láskyplná 
opatera jednej vzťahovej osoby 
a dostatok možností pre nerušený 
pohybový vývin.

Každý vývinový krok v motorike prináša 
so sebou zmenu vedomia dieťaťa. A každá 
zmena vedomia následne umožní ďalší 
vývinový krok v motorike. Dieťatko trénuje, 
opakovane a neúnavne, kým dosiahne 
novú polohu, potom sa pustí do ďalšej. 
Kiež by sme my dospelí mali toľko odhod-
lania a vytrvalosti pri učení sa nového. 
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Dieťa má ale jednu „výhodu“ oproti dospe-
lým – o tom, že sa učí vzpriamiť a chodiť, 
nepremýšľa, nereflektuje to, jednoducho to 
robí. Aj preto si na to nevieme spomenúť, 
aké to bolo. Učili sme sa nevedome.

stupeň. Rovnováha štvornohých zvierat je 
statická. Stoja skoro ako stolička alebo stôl. 
Rovnováha človeka, dvojnožca je dynamic-
ká, treba ju neustále udržiavať a obnovovať.
V prvom roku bola pre dieťa výzvou 

vertikála. Z ležiacej polohy novorodenca 
sa za približne rok dostalo do vzpriamenej 
polohy batoľaťa. V druhom roku sa ver-
tikála mení na horizontálu: ruky môžu aj 
v stoji a pri chôdzi manipulovať, s čím dieťa 
chce a otvára sa väčší priestor pre sociálny 
kontakt a reč. 

AKO SA DIEŤA NAUČÍ SVOJU 
PRVÚ, MATERINSKÚ REČ? 
Odpoveď je už v slove – materinskú, od mat-
ky. Nie od učiteľa, ako lexiku a gramatiku, 
prácnym bifľovaním slovíčok a precvičova-
ním gramatických javov. Dieťa nevie o tom, 
že sa učí chodiť, a nevie ani, že sa učí rozprá-
vať. Učí sa napodobňovaním ľudí, ktorí sú 
okolo neho a prejavujú oň záujem. 

Ľudská reč je fenomén, ktorý nemô-
žeme zredukovať na gramatiku a lexiku, 
na hrtan a nejaké tie mozgové centrá. Za-
čiatok Evanjelia podľa Jána znie: „Na po-
čiatku bolo Slovo...“ Skúste o tejto vete 
niekedy meditovať. A možno aj Slovania 
a Slovensko vo svojom mene ukrývajú viac, 
ako si myslíme.
Dieťa sa naučí chodiť približne okolo 

12. až 15. mesiacov. Keď už nadobudne 
istotu v chôdzi, rozbieha sa vývoj reči. 
Prirodzene, prvý rok života dieťa nebolo 
potichu. Narodenie rečového organizmu 
sa udeje v okamihu pôrodu. Prúd vzduchu 
vojde do vnútra tela a prvý výkrik je prvou 
tvorbou tónu. Počas prenatálneho vývinu 
rečový organizmus nepracoval (na rozdiel 
napríklad od  motoriky končatín, prehĺta-
nia atď.), po narodení si ho dieťa začína 
trénovať.  Čo tvorí rečový organizmus? 
Rečové orgány človeka sú tvorené v prvom 
rade hrtanom. Hrtan je komplikovane 
stvárnená stredná časť dýchacej trubice, cez 
ktorú prúdi vdychový a výdychový vzduch. 
Priedušnica nadväzuje na prstienkovitú 
chrupavku hrtana. Rozvetvuje sa smerom 
nadol do dvoch priedušiek smerujúcich 
do pľúc až do priedušničiek, kde sa vdycho-
vaný vzduch stretáva s krvou. Môžeme si 
to predstaviť ako strom s kmeňom rozvet-
veným na dva hlavné konáre a množstvom 
drobných konárikov. Nahor od hrtana 
sa trubica,  hltan, rozdeľuje  smerom do-
predu do ústnej dutiny a k nosu. Smerom 
dozadu z neho vychádzajú tiež dve rúrky 
– Eustachove trubice, ktoré končia každá 
v strednom uchu. Môžeme tušiť, že existuje 
blízke prepojenie medzi rozprávaním 
a počúvaním, pri reči tiež rozlišujeme jej 
senzorickú (počúvanie) a motorickú (vyslo-
vovanie) stránku.  Výdychový prúd vzduchu 
sa v ústnej dutine formuje zubami, perami, 
jazykom, lícami a podnebím. Toto všetko 
si dieťa v prvom roku života precvičuje 
vyslovovaním slabík, ktoré sú spočiatku bez 
zmyslu. Motorická stránka reči sú vlastne 
pohyby rečového aparátu, čo sa napríklad 
využíva aj v znakovej reči hluchonemých. 

SLOVO „MAMA“ ZNAMENÁ 
CELÝ SVET
Podobne, ako sa dieťa vzpriami vďaka 
napodobňovaniu vzpriamených ľudí, naučí 
sa rozprávať tiež vďaka napodobňovaniu 
rozprávajúcich ľudí v jeho bezprostrednom 
okolí. Z nediferencovaného zmyslového 
vnemu, zo zmätku farieb, zvukov, pohybov 
postupne začnú vyvstávať jednotlivé slová, 
ako keď v zeleni krajiny zrazu rozlíšime 
jednotlivý strom. Tu sa začína obdobie jed-
noslovných viet. Slovo „mama“ znamená celý 
svet udalostí spájajúcich sa s mamou:  „chcem 
jesť“ – mama kŕmi, „ochráň ma, bojím sa“ 
– mama objíme, „mám sa dobre a všetko je 
v poriadku“, keď je pri mne mama. Obdobie 
jednoslovných viet trvá približne do 18. 
mesiaca veku dieťaťa. Podobne, ako pri-
bližne po 6 mesiacoch po narodení nastane 
rozhodujúci obrat v motorike – dieťa si vie 
samostatne sadnúť, čiže sa vzpriami trup. 
Približne v 6. mesiaci druhého roka (t. j. v 18. 
mesiaci) dieťa postupne začne prichádzať 
na to, že každá vec má svoje meno. Medzi 18. 
a 24. mesiacom sa nám zdá, že nové slová 

Vzpriamenie teda postupuje od hlavy cez hrudník 
a trup, okolo polroka sa dieťa postaví  „na všetky 
4“  a začína štvornožkovať. Z tejto polohy potom 
ide prvýkrát samostatne do sedu. O dôležitos-
ti štvornožkovania na spevnenie chrbtového 
svalstva a ako predpokladu na prepájanie 
mozgových hemisfér  sa už popísalo veľa, tieto 
skutočnosti sa aj využívajú pri liečebno-pedago-
gických cvičeniach.  Dôležité je, aby dieťa malo 
vhodné, bezpečné prostredie na objavovanie 
možností pohybu. Ak má dieťa dosť miesta, 
bude štvornožkovať, ak ho zatvárame nadlho 
do primalej ohrádky, namiesto štvornožkovania 
sa začne stavať, lebo nemá kam ísť.

Približne okolo 1. narodenín sa dieťaťu 
podarí prejsť kúsok bez držania sa nábytku 
či ruky dospelého. Ruky sa uvoľnili, dieťa 
vie kráčať a nepotrebuje sa podopierať 
rukami. Tým sa v chôdzi oproti zvieratám 
(ktoré používajú ruky, vlastne predné nohy 
na chodenie) posunulo na ďalší vývinový 

Reč sa prejavuje v troch podobách. Mô-
žeme ňou vyjadriť, ako sa cítime. To sa 
dá aj bez slov, naposledy som si to užila 
včera v zubárskom kresle s vŕtačkou 
v ústach. Zubár presne vedel, kedy ma 
to bolelo. Rečou tiež pomenúvame veci, 
a tak sa z neznámeho stáva známe, 
z cudzieho vlastné. Ako v rozprávke 
o Zlatej priadke: „Keď uhádneš moje 
meno, nechcem ťa. Ale keď ho neu-
hádneš, vezmem ťa!“ Takto zaznievajú 
v reči mená vecí a bytostí. Rečou tiež 
spoznávame svet. V dialógu objavujeme 
nové súvislosti, v položenej otázke sa 
už ukrýva odpoveď. Jan Werich povedal: 
„Někdy se ucho diví, co ta huba kecá.“ 
Skutočne, niekedy musíme danú vec 
vysloviť, aby sme jej mohli porozumieť. 
A u malých detí, ktoré sa učia rozprávať, 
je to presne tak. 

33
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do dieťatka „pršia“. V tomto období sa reč 
začína diferencovať. K podstatným menám 
sa postupne pridajú prídavné mená a okolo 
2. roku aj prvé slovesá. Takto dieťa získalo 
už všetky kúsky skladačky a môže začať tvoriť 
jednoduché vety. Spočiatku neobratne, 
ako keď sa učilo chodiť, ale časom a cvikom 
sú vety stále komplikovanejšie a dieťa sa, 
stále nevedome, učí správnemu tvarosloviu 
a gramatike.

AKO MÔŽEME DIEŤAŤU POMÔCŤ 
PRI UČENÍ SA REČI?
Asi 70 percent reči tvoria neverbálne prvky. 
Dieťa sa naučí reč v prostredí, v ktorom 
ľudia rozprávajú. Ako ale vyzerá bežne náš 
svet? Rozprávame často príliš rýchlo, príliš 
abstraktne a zbytočne veľa „klebetíme o ni-
čom“. Batoľa od nás potrebuje, aby sme roz-
právali zrozumiteľne, v primeranom, skôr 
pomalšom tempe a o konkrétnych veciach. 
Ak sa má dieťa naučiť rozprávať, musíme ho 
aj – počúvať. Niekedy, keď je detská reč po-
malá a neobratná, nie je ľahké nechať dieťa 
dopovedať, a neskočiť mu do reči. 
Aby sa dieťa naučilo materinskú reč, 

potrebuje pri sebe živého človeka, jeho 
pozornosť. Obmedzme preto médiá, roz-
právajme sa s dieťatkom, komentujme,  čo 
s ním robíme. Spievajme si, hoci aj falošne 
a počúvajme svoje deti. O pár rokov, v pu-
berte či adolescencii budeme radi, ak sa 
nami budú deliť o to, čo prežívajú. 

PREDPOKLADY ROZVOJA  
MYSLENIA
V treťom roku života sa rozvíja reč. Vďaka 
skloňovaniu podstatných mien, stupňova-
niu prídavných mien a časovaniu slovies, 
tiež používaniu rôznych časov slovies dieťa 
dokáže pomenovať čoraz zložitejšie súvis-
losti a časom im aj porozumieť.
Ďalším predpokladom rozvoja myslenia 

je pamäť. Tá sa vyvíja v stupňoch. Spočiatku 
je viazaná na miesto. Dieťa si spomenie 
napríklad na zážitok u lekára, ale iba keď 
je v čakárni či ordinácií. Ako keby si tam 
postavilo „pomník“ (aké pekné slovo) a až 
keď ho uvidí, sa rozpamätá. Toto pretrváva 
ešte aj v škôlkarskom čase – dieťa vie básničku 
či pesničku, ale vie sa na ňu rozpomenúť iba 
v škôlke. Ďalší stupeň pamäti sa vyvíja vďaka 
rytmu a opakovaniu. Deti milujú riekanky, 
básničky, pesničky. To je jedno o čom, hlavne 
nech sú rytmické, veselé a stále ich chcú 
opakovať dookola. Nuž im to doprajme, 
nie z CD-čka, ale naživo, podporíme tým 

reč, pamäť a teda aj myslenie. Až ku koncu 
3. roka života, keď si dieťa začne hovoriť Ja, 
uvedomí si samo seba, začína mať k dispozícii 
takú pamäť, akú používame my dospelí, 
čiže sa postupne dokáže cielene a zámerne 
rozpamätať. Jeho „ja“ sa naučí z hlbín pamäti 
„vydolovať požadované slovo či spomienku. 
Aj tak vám deti ešte aj na základnej škole 
na otázky typu „Čo si robil v škole?“ odpove-
dia „Nič.“ Spomenúť si vie byť namáhavé.
Ďalším dôležitým faktorom a predpo-

kladom rozvoja myslenia sú hra a fantázia. 
Čím má dieťa viac možností rozvíjať si fan-
táziu vo voľnej, dospelým neinštruovanej 
hre, tým má lepšie predpoklady kreatívne-
ho myslenia v dospelosti. 

Neoberajme dieťa o detstvo vyučova-
ním. Takzvané „edukačné hračky“ už 
majú dopredu daný zámer a spôsob 
použitia, a to rozvoju fantázie nepro-
spieva.  Keď dieťa môže, najradšej 
sa hrá. Napodobňovaním dospelých 
v hre si tvorí obraz o svete. Dieťa spo-
znáva samo seba, tým že veci opakuje 
a napodobňuje, spoznáva svet ako 
„nie-seba“. Dieťa je v hre stvoriteľom 
svojho sveta, stvoriteľom , ktorý sa 
od svojho stvorenia oddeľuje. 

Dieťa sa v rozvíjajúcej reči a v hre naučí po-
rozumieť súvislostiam medzi javmi a pred-
metmi. Identifikácia a zovšeobecnenie, ale 
aj vzťahy, ktoré sa dajú vyjadriť „keď – tak“, 
alebo „pretože“ či „lebo“. Tvorenie prvých 
vedľajších viet je veľkým krokom vpred vo 
vývine myslenia. „Koliesko nedrží, lebo sa 
odlomilo“ alebo „Keď nebudeš poslúchať, 
mama ti nedá keksík“ či „musím odsunúť 
stoličku, aby som vyšla von“.
V treťom roku vyjde slnko myslenia nad 

horizont a začne jasne osvetľovať vzťahy 
medzi vecami, ľuďmi, javmi. Ako ten princ, 
ktorý prišiel v správnom čase k Šípkovej 
Ruženke a pobozkal ju, tak sa v dieťati pre-
budí jeho individualita v SEBAuvedomení, 
v uvedomení si vlastného Ja.

Blanka Lichtnerová

Tretí rok života má pre vývin die-
ťaťa rozhodujúci význam. V prvom 
roku sa dieťa vďaka vzpriameniu 
trochu oddelilo od okolitého sveta. 
V druhom roku sa tohto oddelené-
ho sveta pomenúvaním predmetov 
zmocnilo vďaka reči. V treťom roku   
vďaka nej dieťa začne objavovať 
súvislosti medzi javmi, začne sa 
prebúdzať myslenie. Vďaka mysle-
niu sa postupne z batoliatka stáva 
bytosť, pozorujúca svet 
i seba. SEBAvedomá 
bytosť, človek, ktorý si 
povie: Ja.

Vývin malého dieťaťa je 
niečo, na čo sa môžeme 

pozerať s úžasom a so 
zatajeným dychom nad 

jeho dokonalosťou. 
Ak vás tento pohľad 

na dieťa zaujal, viac sa 
môžete dozvedieť cez 
blankalichtnerova.sk


