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: predškoláčik – školák :

Prechod z domácej starostlivosti do škôlky je 
pre dieťa veľká zmena. Doma malo mamu 
pre seba (cez deň, v noci, v kuchyni, kúpeľni 
i na záchode ), prípadne sa o ňu delilo s jed-
ným či dvoma súrodencami. V škôlke je ale 
veľa detí, veľa hračiek, pesničky, riekanky, 
hry.... Často sa na mňa obracajú maminy 
2-ročných detí s tým, že ich dieťa už chce ísť 
do škôlky. Keď sa ich spýtam, ako na to prišli, 
povedia mi, že keď sú vonku, ich dcérka/syn 
sa ťahá za deťmi. Deti to prirodzene ťahá za 
ďalšími deťmi, najmä tie, ktoré nemajú súro-
denca, prípadne je súrodenec výrazne star-
ší, čiže sú vlastne doma s mamou či otcom 
samy. V tomto veku sa dieťa začína otvárať 
pre svet, sociálnym vzťahom. To, čo ale ešte 
veľmi potrebuje, je opatera jednej dospelej 
osoby. Potrebuje (primeranú) pozornosť do-
spelého, tiež veľa pomoci pri starostlivosti 
o svoje životné potreby a aj pomoc pri sociál-

 Rodičovská škola
KEDY JE DIEŤA
ZRELÉ DO ŠKÔLKY

nych situáciách. Zrejme dobre poznáte scény 
s požičiavaním hračiek na pieskovisku či na 
ihrisku. Dieťatko teda chce byť s deťmi, ale 
s mamou nablízku. Skvelé sú teda verejné ih-
riská, parky a keď je vonku veľmi zlé počasie, 
tak materské centrá.

PREČO SÚ ŠKÔLKY PRE DETI 
OD TROCH ROKOV?
To je výborná otázka. Niekedy si hovorím, že 
by mali byť až pre deti od 3,5 alebo 4 rokov. 
A, naopak, sú deti, ktoré majú sotva 3 roky 
a v škôlke sú ako ryba vo vode. Deti sa vyvíjajú 
individuálne, každé svojím vlastným tempom, 
zároveň ale podľa určitých zákonitostí. Rast 
tulipána neurýchlite, keď ho budete ťahať za 
listy, a ani keď budete púšťať Mozartovu hud-
bu tulipánovej cibuľke, nevyrastie z nej kvet 
pred listami. Rovnako aj vývin dieťaťa prebie-
ha podľa určitých zákonitostí. 

AKO SA DIEŤA VYVÍJA V PRVÝCH 
TROCH ROKOCH ŽIVOTA
Dieťatko je počas prenatálneho vývinu chrá-
nené matkiným telom. Dýcha cez mamu, aj 
výživu zo sveta prijíma jej prostredníctvom. 
Plodové obaly a telo matky tlmia zvuky pri-
chádzajúce zvonka a vytvárajú vlastný svet 
šumov a rytmického tlkotu srdca. Keď sa die-
ťa narodí, zrazu je všetkými zmyslami vysta-
vené vonkajšiemu svetu. Musí samo dýchať, 
aktívne prijímať potravu. Potrebuje ešte veľ-
kú ochranu a opateru, pri udržiavaní telesnej 
teploty, čistoty, rytmu prijímania potravy. 
Prvou potravou dieťaťa je materské mlieko, 
je to ešte prechodné štádium od vnútroma-
ternicového vývinu smerom k samostatnosti 

Tri roky 
materskej dovolenky 

sú u nás pozostatkom z 
obdobia socializmu, jedným 

z tých nemnohých dobrých. Hoci 
podpora zo strany štátu nie je ktovieaká, 
i tak môžeme byť radi, že to nie je tak ako 
v mnohých „západných“ krajinách (pár 
týždňov a šup do práce, alebo môžete 

zostať doma ako matka v domácnosti, ak 
túto možnosť máte). Tri roky je približný 

vek, keď sa u dieťaťa udeje zásadný 
vývinový krok – začne si hovoriť 

„Ja“. A tým sa zmení celý 
jeho svet.

Od januára sa každoročne množia telefonické aj mailové otázky 
rodičov, ktoré nám posielajú do škôlky, keďže začína obdobie zápisov. 
Okrem zvyčajných otázok ohľadom poplatkov, stravy a podobne sa 
viacerí obracajú na nás aj s dilemou: moje dieťa bude mať 3 roky 
v auguste (v septembri, októbri, novembri) alebo dieťa má 3,5 roka 
a ešte takmer nerozpráva. Prípadne – ešte stále je dojčené... v noci sa 
pocikáva... odkedy má súrodenca, nechce ma pustiť ani na krok... je 
dobručké a bojím sa, že ho druhé deti pokazia… Dilema rodičov ústi do 
otázky: „Myslíte si, že by už malo ísť do škôlky?“



vo svete. „Svet“ je strávený mamou a „upra-
vený“ do podoby pre dieťa najvhodnejšej, 
kým postupne dozreje jeho tráviaca sústava. 
Dieťa sa v prvých siedmych rokoch obozna-
muje so svojím telom a so svetom. Potrebuje 
sa do tela „nasťahovať“, naučiť sa ho ovládať. 
Na začiatku je vybavené reflexami – sacím, 
prehĺtacím atď., ktoré mu už krátko po na-
rodení umožnia prijímať potravu. Tieto 
a ďalšie reflexné pohyby postupne nahra-
dí vedomé ovládanie tela. Dieťa musí svoje 
telo „osídliť“ a prepracovať tak, aby sa stalo 
nástrojom jeho duševnosti a inteligencie na 
celý ďalší život.

Prvý rok dieťaťa je v znamení vzpria-
movania. Od dvíhania hlavičky, rúk, 
trupu, cez plazenie, štvornožkovanie, 
sedenie až ku vzpriamenému státiu 
a samostatnej chôdzi – to, čo dieťa 
neúnavne trénuje, je vertikála. 
Keď je už trošku väčšie a hrá sa s 
kockami, stavia ich tiež na seba, nie 
vedľa seba, čo by bolo motoricky 
oveľa ľahšie. Ak mu vežu z kociek 
postavíme my, s veľkou radosťou ju 
zbúra. Nie je deštruktívne, iba 
vytvára priestor pre ďalšie 
budovanie. 

Dieťa začína 
samostatne, t. j. 
bez pridržiavania 
sa rukami chodiť 
približne okolo 
svojich prvých na-
rodenín. Vlastne 
sa tým jeho pred-
né končatiny ako-
by zmenia z „nôh“ 
– používaných na chôdzu – na 
ruky, nástroj spoznávania sveta. Pozorovali 
ste ročné dieťa, s akou radosťou prenáša 
veci hore-dole, zdvíha ich a zase púšťa, ťahá 
hračku na kolieskach za sebou, tlačí kočík. 
Používa ruky na spoznávanie sveta,

ZÁZRAK TRETIEHO ROKA
Dieťa sa spočiatku oslovuje, akoby sa vní-
malo viac zvonku. „Danielke dáme“ alebo 
„chlapček chce papať“. Keď si ublíži a príde 
za vami s plačom, opýtate sa ho „kde si sa 
udrela“ – a dvojročná Danielka vám ukáže 
– tam! „Tam“ je napríklad roh konferečné-
ho stolíka, nie jej boľavá ruka, to „vonku“ 
vníma viac ako vlastné telo. Jedného dňa sa 
ale udeje to, že dieťa si zrazu uvedomí samo 
seba. A povie vám „ja chcem“, nasledova-
né spravidla „nechcem, nebudem, nie!…“. 
Dovtedy spojené so svetom, s mamou, zrazu 
zistí, že je „tu“. A vie, čo chce. Niekedy je to, 
čo chce, možné, ale často chce niečo, čo my 
nechceme – a trvá na tom silou 2,5-ročnej 

vôle nebrzdenej skúsenosťami či mysle-
ním. Tomu potom hovoríme obdobie 
vzdoru. Napríklad chce ísť do snehu 
v papučkách…

a približne v 18 mesiacoch sa začína zreteľ-
ne rozvíjať reč. Nové slová akoby do dieťaťa 
„pršali“. Každé nové slovo znamená pri-
vlastnenie si ďalšieho kúsku tohto nezná-
meho a krásneho sveta. Dieťa rozpráva spo-
čiatku v jednoslovných vetách, kde „mama“ 
znamená „mám hlad, mama daj mi jesť“, 
„bojím sa, mama ochráň ma“ či „mama tak 
rado ťa vidím, ľúbim ťa“. Neskôr začne die-
ťa tvoriť dvoj- a viacslovné vety. Cez reč spo-
znáva svet, príčinné a podmieňovacie vzťa-
hy. Vertikála vzpriamovania prvého roku sa 
zmenila na horizontálu sociálnych vzťahov 
a súvislostí.

Prostredníctvom 
rozvoja reči sa začína roz-

víjať aj myslenie. Podobne ako 
pohybový vývin ide ruka v ruke 

s vývinom vedomia, aj rozvíjajúca 
sa reč vytvára základy pre myslenie. 
Dieťa hovorí pojmy, aj tie, ktorým 

nerozumie, a postupne mu svitá ich 
význam. Preto veľmi záleží na tom, 
aby dieťa vyrastalo medzi ľuďmi, 
ktorí rozprávajú zrozumiteľne, 

primeraným tempom 
a „k veci“

FO
TO

 S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K
.C

O
M

FO
TO

 S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K
.C

O
M

PRECHOD DO ŠKÔLKY
Trojročné a staršie deti sa postupne „usá-
dzajú“ v sebe, vo svojom tele, vo svojom se-
bauvedomení. Po odznení prvého obdobia 
vzdoru si dieťa nateraz ujasnilo, kde končí 
ono samotné a kde začína svet, kde je hranica 
medzi ja som – a ja nie som. Až potom začína 
mať kapacitu prísť do kolektívu a vytvárať si 
vzťahy, kamarátske s deťmi a vzťah založený 
na dôvere k vychovávateľkám. V škôlke musí 
byť samo za seba. Musí zniesť to, že sú tam aj 

Keď si dieťa uvedomí 
samo seba, začne si 

hovoriť „ja“, mali by sme 
urobiť oslavu. Práve totiž urobilo 

významný vývinový krok ku sebauve-
domeniu, ktoré nás zásadne odlišuje 
od ríše zvierat. Tešme sa z obdobia 

vzdoru, je to krok k osamostatňovaniu. 
Aký je to výkon, vzoprieť sa aj milova-

nej mame, ktorá bola donedávna 
jeho celým svetom. Svetom, 
ktorého stredom bolo dieťa 

samotné.
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Dôležité je deťom 
vytvoriť prehľadnú 

a predvídateľnú štruktúru 
dňa tak, aby na seba činnosti 
nadväzovali v známom slede 
a dieťa nemuselo stále riešiť, 

čo bude ďalej. To ho zbytočne 
stresuje a vyčerpáva. Veľmi 
pomáha, aj keď máte pravi-
delné časy na poobedný a 

večerný odpočinok.

Dieťa, ktoré ešte 
nie je zrelé na škôlku, 

nezvláda to, že má nasledo-
vať skupinu, prvoradé sú pre 

neho jeho potreby a nerozumie, 
prečo by malo čakať na ostatných, 
prečo by si nemohlo zobrať hračku, 

s ktorou sa hrá niekto iný a podobne. 
Deťom v tomto štádiu vývinu je 

oveľa lepšie doma s mamou, 
babkou alebo opatrovateľkou, 

prípadne aj v dobrých 
jasliach.

iné deti, ktoré mu rozhodne nevyjdú v ústre-
ty, ako by to urobil dospelý. Musí vydržať to, 
že je tam jedna, prípadne dve vychovávateľky 
a veľa detí, takže sa mu vychovávateľka nemô-
že venovať kedykoľvek si dieťa zmyslí. Musí sa 
naučiť počkať, kým na naň príde rad, učí sa 
podeliť aj obhájiť si svoje. Tomuto všetkému 
hovoríme „socializácia“ a je to nesmierne ná-
ročné. Nie je to tak, že dieťa sa v škôlke „len 
hrá“. Sociálne procesy sú náročné. Vedia byť 
krásne a obohacujúce, ale aj frustrujúce a vy-
čerpávajúce. Pamätáte sa ešte, aké to bolo na 
strednej škole? A v súčasných bežných škôl-
kach deti okrem toho, že sa môžu hrať, musia 
často už od troch rokov podávať výkony v tzv. 
„edukačných aktivitách“, čiže sú na ne klade-
né očakávania vo vypĺňaní pracovných listov 
a nezriedka aj na krúžkoch či výučbe cudzích 
jazykov. Celé to znie ako riadna makačka.

AKO V ŠKÔLKE SPOZNÁM, ŽE 
DIEŤA, KTORÉ DO NEJ NASTÚPILO, 
EŠTE NIE JE ZRELÉ NA POBYT 
V KOLEKTÍVE?
Vo waldorfskej škôlke vždy pred nástupom 
dieťatka robíme zápisový rozhovor s rodi-
čom, podľa možnosti aj za prítomnosti die-
ťaťa. Pýtame sa rodičov na fyzický aj duševný 
vývin dieťaťa, na jeho zdravotný stav, stravo-
vacie preferencie, na to, ako sa hrá, na stupeň 
rozvinutosti motoriky a sebaobslužnosti a na 
množstvo iných vecí. Kedy začalo chodiť, ako 
rozpráva a aj na to, či a kedy, si začalo hovoriť 
„ja“. Dieťa tiež musí byť bez plienok, jeho se-
bauvedomenie a teda kontrola zvieračov musí 
byť dostatočná na to, aby vedelo, kedy potre-
buje ísť na toaletu. Občas si ešte „cvrkne“, to je 
bežné najmä u chlapcov (stáva sa to aj dievča-
tám), že v zápale hry si to nevšimnú, a potom 
je už neskoro. Rozhovor je naozaj dôkladný, 
ale i tak sa môže stať, že dieťa na škôlku zrelé 
ešte nie je. Počas mojej praxe v škôlke sa mi 
niekoľkokrát stalo, že dieťatko nebolo pripra-
vené byť v škôlke. Napríklad 3-ročný chlapec 
– motoricky veľmi šikovný, rečovo už menej. 
Kým som na neho upriamovala svoju pozor-
nosť, vedel sa pohrať. Len čo som sa ale zame-
rala na niekoho iného, zhodil deťom hračky, 
ublížil im, behal a vyzeral, že je nešťastný. Jas-
ne to poukazovalo na to, ako veľmi potrebuje 
pozornosť dospelého, ktorá mu vytvára čosi 
ako „obal“, v rámci ktorého je spokojný. Keď 

tento „obal“ nemal, nevládal sa v prostredí 
škôlky orientovať, bolo to na neho priveľa, aj 
keď bolo v skupine iba 12 detí. Alebo diev-
čatko, intelektuálne vyspelé, s krásnou čistou 
rečou. V herničke iba sedelo, zakrývalo si tvár 
a s nikým nechcelo vôbec nadväzovať kontakt. 
Vyzeralo tiež veľmi nešťastne. Obe tieto deti 
po dohode s rodičmi ostali ešte 2 až 3 mesiace 
doma, v individuálnej starostlivosti. Keď po-
tom prišli opäť k nám, boli to spokojné deti, 
ktoré sa s radosťou zapojili do diania v škôlke. 

hrou detí. Deti do jedného roka sa venujú 
predovšetkým spoznávaniu vlastného tela 
a rozvoju motoriky, dvojročné deti sa hrajú 
popri sebe (zriedka spolu). Vysýpajú, prekla-
dajú, hra je manipulačná, dieťa potrebuje 
nádoby a podľa možnosti prírodné materiá-
ly. Je dobre, keď sú hračky aspoň po dvoch. 
Deti sa chcú hrať, nie s druhým dieťaťom, ale 
tak isto a s tým istým, ako dieťa vedľa nich.

DÁ SA TO NEJAKO „NATRÉNOVAŤ“?
Podobne ako to, či je dieťa zrelé na školu, ani 
pripravenosť dieťaťa na vstup do kolektívu 
sa nedá naučiť. Je to stupeň psychofyzického 
vývinu, ktorý u každého dieťaťa prebieha in-
dividuálne. V súčasnosti pribúdajú deti s rôz-
nym stupňom disociácie duševných kapacít 
– sú často intelektuálne vyspelé, ale sociálne 
a telesne ešte nezrelé. To, čo môžeme pre 
dieťa urobiť, je úprimne sa usilovať o vytvo-
renie tých najlepších podmienok pre jeho 
harmonický vývin. Tiež je dobré primerane 
podporovať jeho samostatnosť. Napríklad 
tým, že zaň nerobíme všetky úkony pri vy-
zliekaní a obliekaní.

JE MOJE DIEŤA ZRELÉ NA ŠKÔLKU?
Pozorujte svoje dieťa, ako sa správa medzi 
deťmi, na ihrisku, v materskom centre, na 
návšteve. Hovorí si už ja? Ako je to s „ob-
dobím vzdoru“? Vie sa nakŕmiť, vie ísť na 
záchod? Javí záujem o samostatné vyzlieka-
nie a obliekanie? A tiež, aké pocity máte vy 
z toho, že vaše dieťa má ísť do škôlky? Po-
lovica úspechu adaptácie dieťaťa na škôlku 
spočíva v tom, či jeho rodičia, najmä mama, 
sú s touto voľbou spokojní a či vychováva-
teľkám a škôlke dôverujú. Potom sa aj dieťa 
bude cítiť bezpečne a môže radostne vojsť do 
sveta škôlkarov.

Blanka Lichtnerová

A ČO TEDA JASLE?
Jasle nie sú kolektív v tom zmysle ako škôlka. 
Jasle sú zdieľaná opatera, kde deti nemajú 
tak veľmi štruktúrovaný program dňa, je 
v nich tiež menší počet detí na dospelého. 
Denný priebeh sa orientuje na jednotlivé 
činnosti opatery, ktoré sa striedajú s voľnou 


