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ÚVOD

Rané detstvo je obdobím obrovských príležitostí, ale aj rizík. Toto poznanie je dostatočne sil-
ným dôvodom na to, aby sa obyvateľom sídelnej časti mesta pomohlo rozvíjať a skvalitňovať
život detí a ich rodičov.

Pre mnohé mladé ženy môže byť náročné prijať nový sociálny status „matky“, pretože stať sa
matkou prináša zodpovednosť za starostlivosť o dieťa a o jeho správny vývoj. Zámerom pub-
likácie je podnecovať mladé matky k správnej starostlivosti o svoje dieťa, pomôcť im  rozví-
jať jeho schopnosti a zručnosti tak, aby sa dieťa vedelo lepšie zaradiť do spoločnosti, lebo
každé dieťa má právo rozvíjať sa. 

Táto brožúrka sa venuje mladým matkám a ich deťom, ktoré vychovávajú svoje deti v segre-
govanej časti mesta vo vylúčenej komunite. Je určená aj ako pomocný východiskový materiál
pre rómskych asistentov, matky a ich deti.

Rómski asistenti si v rodine  všímajú prostredie, kde dieťa vyrastá. Upriamia pozornosť na
úroveň starostlivosti matky o dieťa a vývoj dieťaťa podľa jeho veku. Na základe brožúrky
môžu rómski asistenti správne pomenovať, čo by malo dieťa vedieť a všímajú si, čo už vie.
Matke poskytnú potrebné informácie a údaje o momentálnom stave vývinu ich dieťaťa a tak
môžu nastaviť jeho individuálny rozvojový plán. Plán potom budú upravovať hlavne v spolu-
práci  s matkou a zároveň   podnecovať rodinných príslušníkov k tomu,  aby sa viac svojim
deťom venovali.  

Cieľom brožúrky je podporiť rómskych asistentov pri ich výkone práce, aby vedeli ako majú
správne nasmerovať matky pri výchove detí a pomôcť im vytvárať podmienky tak, aby mali
deti rovnakú príležitosť začleniť sa do majoritnej spoločnosti.

Všetky aktivity z našej strany sú smerované k novorodencom až po dovŕšenie 3 rokov veku
dieťaťa so zámerom podporiť bezporuchové fungovanie rodičovstva, tvorenie zdravého život-
ného štýlu celej rodiny, výchovu a vzdelávanie a tiež pomôcť pri nadobúdaní  praktických
zručností v starostlivosti o domácnosť.

Publikácia obsahuje moduly a orientačné požiadavky na starostlivosť o dieťa od 0 - 3 rokov.
Ide o rôzne  návody,  čo má  dieťa  v ktorom veku vedieť,  ako má  matka  na dieťa  pôsobiť
a usmerňovať ho v oblasti rozumovej, telesnej, citovej a mravnej. Dôraz sa kladie na rozvíja-
nie zmyslových orgánov,  manipulačných zručností a rozvoj reči v slovenskom jazyku.

V prílohách  je  zameraná  pozornosť  na  farby,  tvary,  veľkosť,  dopravné  prostriedky,  rôzne
riekanky a pesničky, ktoré sa matka a dieťa môžu naučiť od rómskeho asistenta.

Našim hlavným cieľom je mentoring a sprevádzanie rómskych asistentiek, ktoré terénnou for-
mou chodia do domácností  v segregovanej rómskej  komunite  a  pomáhajú matkám  a ich
deťom pri bežnej starostlivosti.



SPRÁVNY VÝVOJ DIEŤAŤA A VÝVOJOVÉ MODULY

Mamičky, ktoré sa starajú o svoje deti v sociálne vylúčenej lokalite a potrebujú sa poradiť,
môžu využiť pomoc rómskych asistentov, ktorí sa venujú matkám a ich deťom. Ich pracov-
ným poslaním je  vysvetľovať, ako sa majú správne postarať o deti, ako je potrebné dieťa roz-
víjať, aby spoločne zabezpečili správne prostredie a vytvorili základné podmienky pre ich vý-
voj. 

Všetky aktivity sú zamerané na výchovu k materstvu, zodpovedné rodičovstvo, starostlivosť
o novorodenca,  zdravotnú  gramotnosť,  dodržiavanie  základných  hygienických  návykov  a
zdravú výživu, ako aj na zlepšenie úrovne spisovného slovenského jazyka. Ide o rozvoj po-
znávacích procesov detí a rozvoj ich identity. 

Cieľom je dosiahnuť optimálnu psychomotorickú, emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň
ako základ pripravenosti nielen na predškolské a školské vzdelávanie, ale aj na budúci život
detí v spoločnosti.  Cieľovou skupinou sú mladé ženy – matky  z marginalizovanej rómskej
komunity a ich deti od 0 – 3 rokov veku so špeciálnymi potrebami žijúce v rodinách ohroze-
ných sociálnym vylúčením.

Delenie podľa veku v jednotlivých moduloch je len orientačné, závisí od individuálneho vý-
voja dieťaťa a nie je presne stanovené, čo má dieťa vedieť v ktorom období. Ide len o orien-
tačnú pomoc, čo by mohli deti vedieť podľa určitého veku. 
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TELESNÉ ZDATNOSTI

Pohyb je základnou fyzickou a psychickou potrebou. Je dôležitý pri podpore správneho rastu,
chuti do jedla, prehlbuje spánok, vzbudzuje pocit sviežosti a dobrej nálady. Zároveň podporu-
je rozvoj nervového systému. Pre deti do troch rokov sa zakazuje zdvíhanie dieťatka len za
ruky kvôli tomu, že bábätko ešte nemá celkom vyvinuté zápästné kostičky.

Sú určité vývojové medzníky, v ktorých by dieťa malo zvládnuť určité pohyby a úchopy. Ale
každé dieťa  má  aj  svoje  vlastné  "vnútorné"  medzníky,  tak  sa neľakajte,  ak  sa vymyká  z
priemeru.

Ako sa rozvíja HRUBÁ MOTORIKA ? 

Vekové rozhranie HRUBÁ MOTORIKA
2.mesiac ovládanie hlavičky – dôležité na orientáciu dieťaťa
4.mesiac úchop – manipulácia s predmetmi
6.mesiac prekladanie si predmetu z ruky do ruky
6 - 7 mesiac sedenie bez opory
8 - 9 mesiac lezenie po štyroch
10 - 11 mesiac chôdza za dve ruky
1 rok chôdza za jednu ruku, obchádzanie prekážok
1 - 2 roky rýchlejšia chôdza, kroky do strán, cvičenie behu
2 roky skoky znožmo, lezenie z postele po brušku  nohami napred
3 roky dupanie, točenie, skákanie, beh

Tieto medzníky sú orientačné a veľmi individuálne – niektoré deti dozrejú skôr, iné neskôr.

Kedy môže bábätko už sedieť?

Prvý krok k sedeniu je, že sa bábätko dostáva z polohy na brušku do pozície na kolienka. Nie-
ktoré bábätká si cvičia sedenie aj tým, že sa pokúšajú chytať si nôžky v polohe na chrbátiku.
Dôležitým predpokladom je, že sa vie podopierať rukami. Tak sa ľahšie dostane do vzpriame-
nej pozície. Dieťa si obvykle samo sadne niekedy medzi 6. a 9. mesiacom, väčšina detí okolo
8. mesiaca.

Základom je nenechávať bábätko sedieť, keď nie je na to ešte pripravené. Dieťa bude pripra-
vené vtedy, keď si samo sadne (obvykle z polohy na brušku alebo z polohy na štyroch) a v
sede aj chvíľu samo vydrží. Ako pri všetkých vývinových krokoch, aj naučiť sa sedieť trvá u
každého dieťaťa rôzne dlho. Niektoré deti sa môžu napríklad najskôr postaviť, skôr ako sa na-
učia sadnúť si. Rodičia by však nemali dávať dieťa sedieť predčasne.

Aj keď už vie na krátky čas udržať rovnováhu, jeho svaly sa ešte veľmi rýchlo preťažia a
môže to spôsobiť i škody na chrbtici. Na počudovanie môžu deti sedieť rôznym spôsobom:
môžu vystrieť obe nožičky, jednu nožičku si podložiť a druhú vystrieť alebo sedieť v turec-
kom sede.  
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Na začiatku je aj vzpriamený sed ešte nedokonalý – dieťatko má ohnutý chrbátik, je nestabil-
né a občas zo sedu spadne. Toto "tackavé" obdobie by však malo trvať asi 2 týždne a potom
už by dieťatko malo sedieť vzpriamene.

JEMNÁ MOTORIKA

Jemná motorika sa u dieťatka začína rozvíjať po zmiznutí úchopového reflexu a tiež po roz-
vinutí optického fixovania predmetu, ktoré sa objavuje okolo 2. – 3. mesiaca života dieťaťa. 

Z hľadiska vývinu jemnej motoriky rozlišujeme nasledujúce stupne:

1. dieťa po predmete siaha oboma rukami a nakláňa sa k nemu celým telom – môže sa tiež
prevrátiť; 

2. uchopovanie predmetov sa vyčleňuje z príklonu, ale stále je oboma rukami;
3. uchopovanie predmetu je jednou rukou, zrak sa upiera na predmet aj ruku, ktorá sa načahu-

je. 

Najskôr predmet uchopuje do celých rúk a prstov, neskôr prevláda uchopovanie plochou dla-
ňou – dlaňový úchop. Neskôr typické nožničkovité zovretie – medzi palcom a ostatnými prs-
tami. V 9. mesiaci sa môže začať objavovať pinzetový úchop – medzi palec a ukazovák.

Druhy úchopu:
Vekové

ohraničenie
NÁZVY A DRUHY ÚCHOPU

2 - 4
mesiac

náhodné uchopovanie predmetov

4 - 6
mesiac

dlaňový úchop 

9 - 13
mesiac

pinzetový úchop

Koľko hodín by malo dieťa spať a v akom veku?

Spánkový rituál môže zahŕňať večerný kúpeľ, krátku upokojujúcu masáž (napr. počas utiera-
nia a prebaľovania), oblečenie pyžamka, uloženie obľúbeného macíka do postieľky spolu s
dieťaťom, rozprávku alebo pesničku a bozk na dobrú noc.

Novoro-
denec

Celkový počet hodín spánku počas 24 hodín: 16 - 20
Čo môžete urobiť vy: Novorodenci sú zvyčajne spánkoví „rekordmani“. Spia toľ-
ko, koľko potrebuje ich mozog na svoj vývoj. Vydržia bdieť maximálne dve hodi-
ny a znovu ich treba uložiť.
Pozor! Väčšinou to nefunguje tak, že bábätko je unavené a okamžite sladko zaspí.
Spravidla  musíte  nastúpiť  vy –  a  upokojiť  ho  dojčením,  čičíkaním,  kolísaním,
nosením...
Dieťa ešte nepozná rozdiel medzi nocou a dňom, až postupne ich rozlišuje a vytvá-
ra si určitú pravidelnosť – nielen v spánku, ale aj v jedení. Takže pozorujte, čo bá-
bätko potrebuje, a snažte sa mu to umožniť.
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Dojča
vo veku

3 - 4 
mesiace

Celkový počet hodín spánku počas 24 hodín: 15 - 16
Čo môžete urobiť vy: Bábätká v tomto veku sú už pripravené na to, aby prespali
väčšinu noci. Okrem dopoludňajšieho a popoludňajšieho spánku zvyčajne ešte vy-
žadujú krátke raňajšie a večerné zdriemnutie.
Aby ste podporili dlhý nočný spánok, snažte sa o to, aby dieťa videlo veľký rozdiel
medzi dňom a nocou.
Cez deň buďte čo najviac spolu vonku, ak ste doma, vpusťte do bytu čo najviac
svetla. Počas dňa sa spolu veľa hrajte, maznajte, rozprávajte, v noci podľa možnos-
ti nerozsvecujte svetlo a obmedzte dlhodobejší kontakt.
Keď dieťa v noci dojčíte, urobte iba to najnutnejšie - nakŕmte ho, ale nemaznajte
sa spolu, neprihovárajte sa mu.

Dojča
vo veku

6 mesiacov

Celkový počet hodín spánku počas 24 hodín: 14 - 15
Čo môžete urobiť vy: Dojčatá sa zvyčajne budia 4 až 6-krát za noc. Mnohé z nich
okamžite opäť zaspia, ale niektoré plačú, až kým ich rodič neutíši kŕmením, maz-
naním, nosením či prihovorením...
Je  to  väčšinou preto,  lebo tieto deti  sú zvyknuté  zaspávať pri  dojčení  či  fľaši,
mliečku, kolísaní, nosení, a keď sa v noci zrazu zobudia samy, plačú, až kým ne-
príde rodič a neutíši ich tak, ako sú zvyknuté.
Riešenie? Uspávajte dieťa spôsobom, na ktorý najlepšie reaguje a položte ho do
postieľky ospalé, ale nie spiace. Tak, aby zaregistrovalo, že je vo svojej postieľke,
no už nemalo dosť síl protestovať. Takto sa naučí zaspávať samo.

Dieťa
vo veku

9 mesiacov
a 1 rok

Celkový počet hodín spánku počas 24 hodín: 14
Čo môžete urobiť vy: Niekedy v tomto čase sa u detí môže vyvinúť tzv. separačná
úzkosť (strach z odlúčenia), čo môže byť dôvodom pravidelného a častého nočné-
ho budenia.
Ak vás takéto noci vyčerpávajú, obmedzte nočné kontakty na nevyhnutný čas a
nutné úkony. Vyhýbajte sa tomu, aby ste dieťa v noci nosili, vyberali z postieľky a
kŕmili viac ako je nutné.  Dieťa v tomto období by už nemalo byť v noci hladné,
maximálne môže mať smäd či potrebuje vašu blízkosť.

Dieťa
vo veku

18 mesiacov
až 2 roky

Celkový počet hodín spánku počas 24 hodín: 12 - 13
Čo môžete urobiť vy: Rodičia batoliat majú často problém uložiť ich na spánok,
lebo deti sú neuveriteľné aktívne a plné energie. Jediným riešením je dôsledný a
pravidelný večerný rituál, ktorého cieľom je upokojiť dieťa a pripraviť ho na spá-
nok.
Spánkový rituál môže zahŕňať večerný kúpeľ, krátku upokojujúcu masáž (napr. po-
čas utierania, prebaľovania, natierania detským krémom), oblečenie pyžamka, ulo-
ženie obľúbeného macíka do postieľky spolu s dieťaťom, rozprávku alebo pesnič-
ku a bozk na dobrú noc.

3 roky a
viac

Celkový počet hodín spánku počas 24 hodín: 11
Čo môžete urobiť vy: Predškoláci majú často nočný strach (strach z tmy, príšer pod
posteľou, strašidiel za oknom). Ich strachu sa neposmievajte, nechcete predsa prísť
o dôveru. Radšej si zaveďte večerný rituál a spolu vyžeňte všetky strašidielka spod
postele.
Dieťaťu môžete nechať v izbe svietiť slabé nočné svetielko. Niekedy pomôže, ak s
ním bude v izbe spať aj niekto druhý - mladší súrodenec (môže byť aj bábätko) či
malé zvieratko, aj keď je to len rybička v akváriu.
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Vývoj mliečnych zubov:
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ROZUMOVÁ VÝCHOVA A ROZVÍJANIE KOGNITÍVNYCH ZRUČNOSTÍ

Cieľom rozumovej výchovy je v prvých troch rokoch života rozvíjanie poznávacích procesov,
myslenia a reči dieťaťa. Preto matka musí podporovať, podnecovať a usmerňovať detské po-
znávanie.  Zároveň dieťatko oboznamovať s blízkym okolím, rozvíjať spoluprácu a dorozu-
mievanie  s blízkymi  ľuďmi,  aby  sa  vedelo  správne  zorientovať  v známom prostredí.  Zá-
kladom je venovať sa dieťaťu od malička, rozprávať mu v slovenskom jazyku, vysvetľovať a
popisovať čo vidí vonku, vnútri, umožniť mu manipuláciu s hračkami.

VEK ROZVOJ ROZUMOVEJ VÝCHOVY

0 - 3 
mesiace

Matka má byť často v kontakte s dieťaťom. Mení jeho polohu, aby bolo na brušku,
chrbte,  na boku a sediačky v lone matky.  Sústreďuje  jeho pozornosť na hračky.
Hovorí s ním pokojným hlasom, podporuje hrkútanie, vyvoláva spokojnosť opa-
kovaním zvukov, ktoré dieťa vysloví. 

3 - 6 
mesiacov

Matka dáva dieťaťu hračky rozličných tvarov a materiálov. Pozoruje s ním javy,
osoby, predmety v bezprostrednom okolí. Všetko čo dieťa pozoruje, matka komen-
tuje slovami a napodobňuje jeho džavot. 

6 - 9 
mesiacov

Matka umožňuje dieťaťu chytať rôzne predmety, poskytuje dostatok priestoru, aby
sa mohlo dostať k zaujímavým hračkám, čím rozvíja jeho priestorové videnie. Hrá
sa s ním s predmetmi a popisuje činnosť jednoduchými slovami. Oslovuje ho krst-
ným menom a hovorí mu rôzne riekanky (ťap-ťap-ťapušky).

9 -12 
mesiacov

Matka dovolí dieťaťu, aby preliezalo, podliezalo, vkladalo predmety a hračky do
škatule, otváralo a zatváralo vrchnáky a dvierka. Priťahovalo hračky na kolieskach.
Dáva mu aj  zvukové hračky.  Umožňuje mu vypínať,  zapínať,  tlačiť a rozoberať
hračky. Učí ho základné výzvy - podaj, urob pá-pá, ukáž aký si veľký, kde máš
vlásky, očká, ušká.....a pod. Učí ho vyslovovať prvé slová - mama, auto, bác... 

1 - 2 
roky

Matka pomáha dieťaťu orientovať sa v známom prostredí, na krátku chvíľku sú-
strediť pozornosť napríklad na hračku, maňušku. Dieťa má na výzvu ukazovať zá-
kladné časti tela, oblečenia, dopravné prostriedky, zvieratká, najbližšie osoby, bež-
né denné činnosti aj pomocou jednoduchých obrázkov. Matka má u detí podporo-
vať zvedavosť otázkami - čo je to?, učí ho poznávať základné druhy jedla, vlastné
meno. Upozorňuje ho na prírodné javy - slnko, dážď, sneh, vietor, kvety, stromy,
motýle,  chrobáky,  vtáky,  plody,  ovocie,  zeleninu.  Cvičí  mu  pozornosť  rôznymi
hrami. Rozvíja porozumenie reči. Hovorí dieťaťu, čo spoločne robíme a vedie ho
k pochopeniu primeraných zákazov - nesmieš. Pýta sa pred dieťaťom - Kto je to?
Čo je to? A po chvíli odpovedá. Podnecuje dieťa k opakovaniu a napodobňovaniu
jednoduchých krátkych viet bez ohľadu na gramatickú správnosť a po chvíli zopa-
kuje po dieťati to, čo povedalo, ale správne. Upozorňuje ho na rozlišovanie pred-
metov podľa veľkosti, farby, tvaru. Umožňuje dieťaťu rozlišovať sledovanie pred-
metov  a cvičiť  tak  porozumenie  pre  polohu  a vzdialenosť-  hore,  dole,  blízko,
ďaleko.
Rozvíja vnímanie,  pozornosť,  sústredenie a pamäť.  Hľadá s dieťaťom rozmanité
predmety v okolí. Hrá sa na rozvoj hmatového vnímania - do vrecúška dá hračky
rôznej veľkosti a tvaru (loptička, bábika, autíčko....) a dieťa háda podľa hmatu, čo
drží v ruke. 
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2 - 3
roky

Deti by mali poznať a pomenovať časti tela na sebe, na iných, na bábike, učia sa
pomenovať prsty na ruke. Mali by poznať svoje meno a priezvisko, aj členov rodi-
ny. Mali by sa dobre orientovať v priestoroch v domácnosti. Pomenovať bežné do-
pravné prostriedky. Poznať činnosti ľudí - poštárka, lekár, predavačka... Mať pove-
domie  o bežných  prírodných  javoch  -  slnko,  mraky,  búrka,  dúha,  krúpy,  dážď,
vietor,  sneh,  ľad  a zmeny  v prírode  podľa  ročného  obdobia.  Slovne  označovať
prírodný materiál - piesok, voda, tráva, lístie, kamene, plody stromov. Rozlišovať
stromy a kríky a ovocné stromy.  Poznať bežné druhy ovocia  a zeleniny.  Poznať
domáce  zvieratká  a pomenovať  drobné  živočíchy,  chrobáky,  mravce,  húsenice,
motýle, jašteričky. Začať rozlišovať základné farby, tvary, veľkosti. Chápať krátky
dej podľa obrázku. S pomocou matky chápať označenie, kde je hore, dole, vpredu,
vzadu a časové vzťahy - ráno, obed, večer, noc. Čo je hneď a čo je potom. Rozširo-
vať si  slovnú zásobu a začať súvislejšie  rozprávať,  čo vidí  okolo seba,  hovoriť
o svojich zážitkoch a vedieť zopakovať krátku rozprávku - O repke - ako dedko ťa-
hal repku a kto mu prišiel na pomoc. Matka rozvíja u dieťaťa predstavy o množstve
- málo, veľa. Počíta s ním do jedna do dva a oboznamuje ho podľa ruky od jedna
do päť. 

 
Vnímanie je pre dieťa zo všetkých poznávacích procesov najdôležitejšie. Činnosť zmyslových
orgánov, ktoré sú zapojené do vnímania sa na základe zdokonaľovania funkcií nervovej sú-
stavy zjemňuje a spresňuje. U detí sa vyvíja citlivosť pre vnímanie a zdokonaľovanie orientá-
cie v okolitom svete dospelých. Dieťa v troch rokoch má rozvinuté zmyslové orgány a vníma
tvary, farby, veľkosti predmetov.
Dieťa od 0 - 3 rokov života je charakterizované intenzívnym rozvojom pamäti. Majú prevažne
krátkodobú pamäť, no jej trvácnosť sa intenzívne rozvíja a podmieňuje utváranie dlhodobej
pamäti.

To znamená, že dieťa si aj od malička pamätá rôzne  podnety z vlastnej skúsenosti, ktoré zaži-
lo.  Mohli  to  byť  zaujímavé  vlastné  zážitky,  ktoré  boli  radostné,  ale  aj   smutné  udalosti.  
Rozvíjať a posilňovať úmyselnú pamäť sa môže úlohami, pri ktorých si dieťa musí zapamätať
nejakú inštrukciu, pokyn. Vhodné sú hry s pravidlami (napr. pexeso s menším počtom obráz-
kových dvojíc,   hra  „čo sa zmenilo  v izbe?“,  stolová hra s jednoduchým pravidlom alebo
sledovať krátky dej a zopakovať ho, odovzdať krátky odkaz inému rodinnému príslušníkovi),
ale aj bežné denné činnosti (napr. „čo sme kúpili v obchode?“).

Pomocou predstavivosti si dieťa na základe vlastnej skúsenosti utvára vo vedomí obrazy osôb,
vecí či javov. Predstavivosť nie je ohraničená len vybavovaním pamäťových predstáv, inten-
zívne  sa  rozvíja  aj  fantázia  dieťaťa  (obrazy,  ktoré  nie  sú  podložené  reálnou  skúsenosťou
dieťaťa). Predstavivosť dieťa plne uplatňuje v hre i mimo hry, hlavne v kontakte s novými,
preň neznámymi vecami. Väčšinou ide o rozprávky. Predstavivosť môžeme rozvíjať aj rôzny-
mi hrami, napr. na obchod, na poštárku, na lekára, na domácnosť, na kuchárku.....a pod. 
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ROZVOJ ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

U človeka existuje 5 zmyslových orgánov: zrak, sluch, čuch, chuť a  hmat. Už od narodenia
dieťatka sa začínajú rozvíjať jeho zmyslové orgány. Každé vekové obdobie je typické roz-
vojom zmyslov. Od malička je preto potrebné, aby sa matka s dieťaťom rozprávala a tým ho
správne stimulovala tak, aby malo dieťa možnosť správneho rozvíjania si  zmyslových orgá-
nov.

ZMYSLOVÉ ORGÁNY

ZRAK

Oči dieťaťa môže matka upútať veľkými farebnými predmetmi, ktorými sa
mu prihovára. Zmenou smeru na jednu alebo druhú stranu môže zistiť,  či
dieťa predmet očami  sleduje. Chráni zrak dieťaťa pred priamym osvetlením
lampy,  slnečným žiarením, vetrom, dažďom, snehom. Predmety mu nedáva
tesne pred oči,  ale radšej v 20 - 30cm vzdialenosti.  Ak bude dieťa staršie
môže si všímať, či sa dieťa pozerá na toho, kto práve hovorí. Prihovára  sa
mu pekne, milo, spieva mu a snaží sa upútať jeho pozornosť a tak udržiavať
s ním zrakový kontakt.

SLUCH

Už od novorodenca si matka všíma, či dieťa počuje. Prihováraním zistí, či sa
dieťa na ňu pozrie, alebo či sa vie očami alebo hlavičkou otočiť za zvukom,
ktorý vydáva. Využíva na to rôzne hračky, ktoré vydávajú zvuk. Pri rozvíjaní
sluchu  dáva  pozor  na  intenzitu  zvuku,   jeho  vzdialenosť  od  ucha  a  druh
zvuku. Môže pískať, spievať pesničku, počúvať brechanie psíka, určovať či
ide zvuk z jednej strany uška, z druhej strany uška, či je zvuk potichu alebo
hlasnejšie, či je blízko alebo ďaleko, napríklad ak letí lietadlo, ide auto. Pri
rozvíjaní sluchu je dôležité prostredie, v ktorom sa dieťa nachádza, či sa v
rodine rozpráva nahlas alebo sa kričí, či je zapnutých veľa zvukových podne-
tov - rádio, televízor, či rozpráva viac osôb naraz. Ak je dieťa zahltené rôzny-
mi zvukmi, zhoršuje sa citlivosť sluchového vnímania. Preto je vhodné, ak
dieťa spí, byť v okolí primerane ticho. Dôležité je, aby sa na dieťa rozprávalo
pokojne, potichu, milo, čím sa zároveň učí  mravnú výchovu, lebo  keď sa
kričí bez dôvodu na dieťa,  ono si na to zvykne a môže si myslieť, že ide
o bežnú reč a nezachytí rozdiel pred výstrahou slova, napríklad stoj.  Pre deti
sú dôležité sluchové hry – hádaj, čo počuješ, ukáž odkiaľ, povedz - ukáž kto
to hovorí, odkiaľ ide auto, kukučka zakukaj...

ČUCH

Pri vhodných príležitostiach môže matka dieťa upozorňovať na rôzne vône.
Napríklad pekne vonia koláč, kvetinka, voňavka a tak rozvíjať čuch. Týmto
spôsobom môže upriamiť pozornosť dieťaťa  na správne dýchanie nosom,
ako prevenciu k rôznym chorobám. Hrou na zajačika matka pokrčí nos, prud-
ko vdychuje a vydychuje a tak pripravuje dieťa na to, aby sa napodobňova-
ním  naučilo vyfúkať soplík. Keď má dieťa v ústach cumlík, vie si všimnúť,
či má priechodný nos a či dýcha nosom. V staršom veku môže matka na-
krájať na tanierik kúsky rôzneho ovocia alebo jedla a pri zatvorených očiach
dieťaťa mu ho dať po kúskoch ovoňať a nechať ho  hádať, čo to je.

Zo začiatku nemôže matka zasahovať do rozvoja chuti dieťaťa, pretože je
 odkázané na materské mlieko alebo sušené mlieko. Neskôr podľa odporúča-
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CHUŤ

nia detského lekára postupne pridáva potraviny rôznej chuti. Je dôležité, aby
dieťa postupne ochutnávalo všetky potraviny a pred vstupom do materskej
školy bolo dieťa naučené už z domu jesť pestrú stravu  rôznych chutí. Na
podporu ochoty dieťaťa môže matka využiť hru hádaj, čo to je a pri zavre-
tých očiach dieťaťa mu vkladať do úst kúsky rôzneho ovocia, či jedla. Nie je
správne sladiť   nápoje a nie je vhodné učiť dieťa na sladké mlieko,  pre-
sladené kakao a sladké malinovky. Na pitie treba dávať vodu alebo len trochu
osladený čaj.

HMAT

Novorodenec sa narodí s tzv. úchopovým reflexom, ktorý matka zbadá, že  ju
chytí silno za prst. Hmat preto rozvíja od útleho veku. Keď už dieťa udrží v
ruke hračku, dáva mu mäkké hračky, aby si neublížilo, lebo jeho pohyby sú
najskôr mimovoľné.  Keď už dieťa sedí, precvičuje jeho hmat vkladaním rôz-
nych predmetov do rúk, ktoré môžu byť rôznej veľkosti a materiálu. Pri hre s
predmetmi popisuje či sú malé, veľké, hladké, drsné, chlpaté (plyšová hrač-
ka). Pri rozvíjaní hmatu v staršom veku dovolí matka dieťaťu rôznu manipu-
láciu s predmetmi - otváranie, zatváranie krabíc, stláčanie, točenie, krútenie,
zapínanie, vypínanie melodických hračiek. Vedie ho k úchopovému reflexu,
aby si vedelo samé pridŕžať fľašku pri jedení, hrnček, pohárik, lyžičku,  zo-
brať si samé kúsky ovocia, či nakrájaného chlebíka do úst, neskôr aj odhrý-
zať si samé chlebík a držať ho v ruke. Najskôr matka podporuje hmat celou
rukou,  neskôr  držanie  predmetu  medzi  palcom a  ukazovákom.  Hmat  pre
dieťa predstavuje významný zdroj vnemových zážitkov. Je doplnkom slucho-
vých a zrakových podnetov a spolu s nimi má nezastupiteľnú úlohu v rozvoji
poznávacích procesov. Dieťaťu podáva presnejšie informácie o vlastnostiach
predmetov, ktoré sa  postupne učí aj slovne pomenovať. Hmat vieme rozvíjať
hrou - skladať papier, navliekať korálky, sypať piesok, krčiť papier, tvarovať
plastelínu.... a pod.

V rodine by si mali rómski asistenti všímať, v akom prostredí dieťa žije. Nie je vhodné, aby
rodičia kričali a hádali sa. Dôležité je, aby dieťa vyrastalo v bezpečnom prostredí, kde cíti
lásku rodinných príslušníkov a rodinnú istotu.
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ROZVÍJANIE MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A MANUÁLNEJ ZRUČNOSTI

Ide o rozvoj návykov sebaobsluhy pri postupne vznikajúcej samostatnosti dieťaťa a o rozvoj
manipulačných schopností, pomocou ktorých sa dieťa učí správne zaobchádzať s hračkami, s
predmetmi a s rôznym materiálom. 

Vek ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

12 - 18
mesiacov

Matka učí dieťa spolupracovať pri jedle a stolovaní. Vedie ho k tomu, aby za-
čalo jesť samostatne lyžičkou, dávalo najavo svoju potrebu, neskôr  aby ju hlá-
silo, pýtalo sa  na nočník a cez deň nenosilo plienku. Vyžaduje  spoluprácu
dieťaťa pri umývaní, aby nastavilo ruky pod tečúcu vodu, samo si zoblieklo ru-
kavice, čiapku, nohavice, vyzulo rozviazanú topánku. Pri obliekaní, nastavilo
ruky a nohy. Matka má dovoliť dieťaťu hru s plastelínou, skladať a rozoberať
hračky, otáčať a krútiť nimi, stavať kocky do výšky, hrať sa s pieskom a učiť sa
napodobňovať rozličné činnosti - česať bábiku, pestovať, uložiť ju do kolísky,
nakŕmiť bábiku, napodobňovať pohyby zvierat, vtákov, dopravných prostried-
kov. Učiť ukladať hračky po skončení hry.

18
mesiacov
- 2 roky

Učiť deti jesť lyžičkou polievku a kašovité jedlá, dodržiavať čistotu pri stolo-
vaní, stále učiť deti  hlásiť potrebu, umývať a utierať si ruky. Učiť deti vyfúk-
nuť vzduch z jednej a druhej nosnej dierky. Žiadať deti o pomoc pri vyzliekaní
a obliekaní  (vyzleč si sám košieľku, obleč si nohavičky...).  Vedieť prelievať
vodu z jedného hrnčeka do druhého, navliekať drevené kocky a guľôčky, krčiť
papierové gule, stavať z kociek, hrať sa námetové hry - na obchod, na holiča,
na kuchárku, na šoférov...a pod.

2 - 3
roky

Používať záchod podľa vlastnej potreby. Vedieť poprosiť, poďakovať, vedieť
samostatne jesť a piť z hrnčeka. Namydliť si ruky a samé si opláchnuť vodou,
utrieť sa do sucha uterákom. Používať vreckovku, čistiť si zuby, samostatne sa
vyzliekať a obliekať.  Učiť sa zaviazať šnúrky na topánkach. Rozvíjať napo-
dobňujúce  hry  -  na  lekára,  na  návštevu,  na  záhradníka,  na  kaderníka,  na
opravára, na obchod... 

3 roky
Využívať prirodzenú túžbu dieťaťa pomôcť v rozličných situáciách, napr. pri
pečení,  vykrajovaní  keksíkov,  prestieraní  na  stôl,  pri  upratovaní,  priniesť,
podať, pridržať a naučiť vybavovať odkaz druhému dieťaťu alebo dospelému.
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MRAVNÁ A CITOVÁ VÝCHOVA

Mravná výchova zahŕňa v sebe pôsobenie na rozumovú, citovú a vôľovú stránku osobnosti
dieťaťa. Zážitky z raného detstva sa vrývajú do vedomia dieťaťa na základe prežívaného cito-
vého stavu. Pocit uspokojenia, alebo pocit  neuspokojenia, dobrej pohody,  alebo nepohody,
napr. či je hladné, alebo potrebuje prebaliť. Preto poskytujeme deťom lásku, istotu a bezpečie.
Máme  na  mysli  vzťahy  k dospelým a svojim rovesníkom.  Je  dôležité   všímať  si,  aké  sú
vzťahy  v rodine.  Ak  bude  mať  dieťa  negatívne  prostredie  (hádky,  škriepky,  požívanie
návykových látok), nebude vedieť, či svojim konaním urobilo dobre, alebo zle. Preto na dieťa
treba kladne pôsobiť a vysvetľovať mu, ak niečo urobí zle a nie ho hneď napomínať, alebo
trestať.

1 - 3 
mesiace

Matka  vyvoláva  príjemné  pocity  starostlivým uspokojovaním biologických
potrieb  -  jedla,  tepla,  čistoty a pokoja.  Láskavým rozhovorom a úsmevom,
pestovaním, hojdaním podnecuje u dieťaťa stav oživenia a hrkútanie.

3 - 6 
mesiacov

Matka naďalej rozvíja kontakt  s dieťaťom. Vyvoláva radostný stav, sprevá-
dzaný smiechom, pospevovaním a jemnými zmenami polohy dieťaťa. 

6 - 9 
mesiacov

Matka učí rozoznávať rozdiely medzi láskavým a prísnym tónom reči. Učí ho
jednoduché riekanky - ťap-ťap-ťapušky. Umožňuje mu najvyššiu pohybovú
voľnosť a nechá ho loziť po zemi. Podporuje snahu dieťaťa po dosiahnutí ur-
čitej hračky.

9 - 12 
mesiacov

Matka  učí  svoje  dieťa  chápať  význam pokarhania  (ty-ty-ty)  a zákazu  (ne-
smieš). Pochvalou ho učí rozlišovať, čo je správne a čo je nesprávne. Učí ho
plniť jednoduché pokyny, aby spolupracovalo pri jedení, umývaní, obliekaní.
Vyvoláva smiech veselou hrou (na chytačku) a vytvára pozitívne city - radosť,
zvedavosť.  Radosť  vyjadruje  nahlas  vyslovenou  pochvalou,  ak  sa  dieťaťu
niečo podarí.

1 - 2 
roky

Matka vytvára pohodu dieťaťa - obrázkami, spevom, hudbou, riekankami...
Rozvíja  kladné  city  k rodine,  uspokojuje  potrebu  dieťaťa  po  pochvale,
uspokojuje  jeho  zvedavosť,  podporuje  citové  vzťahy  k hračkám,  prírode
a k zvieratkám. Umožňuje hru s inými deťmi, učí ho podať hračku, požičať si
a neprekážať pri hre jeden druhému.  Viesť dieťa k prejaveniu nežnosti a súci-
tu - napr. pohladkať plačúce dieťa. Učiť dieťa požiadať, pozdraviť a poďa-
kovať aj za pomoci gestikulácie (daj pá-pá, pošli pusu...).

2 - 3 
roky

Matka rozširuje a upevňuje citové vzťahy k členom rodiny. Predchádza poci-
tom  strachu  a vedie  dieťa  k jeho  prekonávaniu  s primeranou  opatrnosťou
o vlastnú bezpečnosť. Podporuje pocit samostatnosti a úsilie dieťaťa o dosia-
hnutie  určeného  cieľa  (skladanie  kociek  a postavenie  veže,  alebo  ohrady)
s návykom dokončiť  určitú  činnosť.  Podporuje  rozvoj  vyšších  citov  u detí
napr. súcit a snaha pomôcť iným (napr. pomôcť upratať hračky kamarátovi,
súrodencovi). Podporuje sympatiu a kamarátske vzťahy k druhým deťom a še-
trné zaobchádzanie s hračkami, knihou. Učiť poprosiť, poďakovať, pozdraviť
návštevu pri príchode a odchode. Učiť deti k poslušnosti pri hre, či prechádz-
ke vonku.
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Najdôležitejší je blízky kontakt s matkou v prirodzenom prostredí, kde dieťa vyrastá. Už od
malička sa objavujú a rozvíjajú city ako láska, sympatia, nesympatia. Nie je prekvapujúce, že
u detí, ktoré majú bezpečné zázemie, väčšinou prevažujú pozitívne emócie a naopak. Pozitív-
ne vzťahové emócie trvajú dlhšie a prejavujú sa radosťou zo spoločného zdieľania. Dospelý 

pre dieťa predstavuje istotu, poučenie, pomoc. Preto si dieťa utvára silné citové väzby k do-
spelým vo svojom najbližšom okolí.  Potrebuje istotu, že v každej situácii  je blízko osoba,
ktorá mu pomôže, poradí, prejaví nehu, náklonnosť a ktorej môže dôverovať. Tieto citové
väzby k dospelým predstavujú základnú podmienku zdravého osobnostného vývinu dieťaťa.
Pre dieťa sú modelom sociálneho správania (sa), ktorý je využiteľný pri spoločenskej adaptá-
cii. 

Menej rozvinuté sú vzťahy dieťaťa k rovesníkom. V treťom roku sa naďalej rozvíjajú orientá-
cie v emóciách iných ľudí a schopnosť empatie, ktorá je považovaná za súčasť emocionálnej
inteligencie. Deti, ktoré dokázali presnejšie chápať pocity iných, sú svojimi rovesníkmi obľú-
benejšie, sú to častejšie deti, ktoré mali možnosť získať potrebnú skúsenosť.

Naplnenie citovej výchovy predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na
rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou. Dôležité je pozi-
tívne emocionálne prežívanie dieťaťa. Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa
od rodiny líši tým, že môže okrem iného naplniť a nasýtiť túžbu dieťaťa po kontakte s roves-
níkmi. Preto je potrebné, aby dieťa v troch rokoch života nastúpilo do materskej školy, aby
bola zabezpečená jeho integrácia a socializácia a aby sa stratil rozdiel v tom, že je z vylúčenej
lokality.

Cieľom mravnej a citovej výchovy a následného vzdelávania je:

 napĺňať potrebu  sociálneho kontaktu dieťaťa s rovesníkmi,

 uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,

 rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v    psycho-
motorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,

 prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,

 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitú-
ciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,

 získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich po-
zornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmero-
vať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, psy-
chiater...a pod.).
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ESTETICKÁ VÝCHOVA

V estetickej výchove sa u detí útleho veku cieľavedome prehlbuje cit pre harmóniu a krásu.
Jej úlohou je hudbou a spevom obohacovať citový život detí a pestovať zmysel pre rytmus.
Podporovať a rozvíjať spontánny výtvarný prejav, starať sa o čistotu detí a poriadok a harmó-
niu v ich prostredí. Významným podnetom pre estetickú výchovu je umelecká a literárne tvor-
ba, krása prírody a celková úprava životného a okolitého prostredia, kde dieťa vyrastá.

Hudba v živote dieťaťa vyvoláva radosť, vytvára dobrú atmosféru, pocity pohody a spokoj-
nosti. Rozvíja sluchové vnímanie, rytmické cítenie a pohyb, čo je prirodzenou reakciou dieťa-
ťa na hudobné podnety.

VEK HUDOBNÁ VÝCHOVA

0 - 3 
mesiace

Matka  spieva dieťaťu upokojujúce  a veselé  piesne  podľa  momentálneho stavu
dieťaťa. Vyvoláva sústredenie na hudbu a na zvuky nehudobnej povahy. Sprevá-
dza spev hladením a kolísaním dieťaťa.

3 - 6 
mesiacov

Matka sprevádza spev tlieskaním do rytmu, používa ozvučené hračky z rôznych
strán dieťaťa, aby ho pobádala hľadať zdroj zvuku a spoločne sa za ním otáčajú.

6 - 9 
mesiacov

Matka rytmicky sprevádza rečňovanky a popevky, robí jednoduché tanečné kroky
s dieťaťom v náručí. V lone ho môže k sebe pomaly približovať a vzďaľovať. 

9 - 12 
mesiacov

Matka môže sprevádzať svoj spev ozvučenými hračkami, ukazuje mu hru na ná-
stroj - bubon (bum-bum na bubon) , zvonček, rolnička. V rytme spevu, alebo hud-
by z rádia s dieťaťom tancuje, podupáva. 

1 - 2 roky

V sluchovej výchove je dôležité rozvíjať citlivosť sluchu na zvuky nehudobnej
povahy - prší, ide auto, ide lietadlo, hrmí, vŕta vŕtačka... Pre zvuky hudobnej po-
vahy môže matka rozvíjať citlivosť na zvuky hudobných nástrojov, hračiek, na
spev.  Rytmicky recitovať dieťaťu riekanky a verše,  melodizovať  rečňovanky -
(pánka stolica, na nej sedí opica. Opica má chvost, už  je toho dosť). Napodobňo-
vať rôzne zvuky.  Sprevádzať spev pohybom - chôdzou,  poskokmi,  tlieskaním.
Rozlišovať tempo - rýchle, pomalé. Hlasitosť - hlasno, potichu. Umožniť deťom
hrať sa s hudobnými hračkami.

2 - 3 roky

Naďalej rozvíjať u detí citlivosť sluchu na rôzne zvuky, učiť poznávať hudobné
nástroje - gitara, klavír, husle, trúbka....Poznávať a rozlišovať výšku a silu tónu
a učiť  dieťa poznať pesničku podľa melódie  bez slov.  Sprevádzať spev podľa
možností na hudobnom nástroji. Spájať spev s rytmickým pohybom, tlieskaním,
tancovaním. Zladiť pohyby dieťaťa a hrať sa jednoduché pohybové hry a tanco-
vať jednoduché tančeky.

Výtvarná výchova a estetika prostredia je súčasťou estetickej výchovy. Prostredím rozumieme
všetko, čo dieťa obklopuje, čo naň pôsobí. Už oblečenie dieťaťa má byť čisté a pestré. Všetky
predmety, hlavne hračky majú farebne vyvolávať dobrý pocit. Usporiadanie priestoru, výzdo-
ba a uloženie predmetov má pestovať vkus dieťaťa. K tomu tiež prispieva kultivovanosť reči
a správanie sa v rodine.
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VEK VÝTVARNÁ VÝCHOVA

12 - 18 
mesiacov

Bezobsažná čmáranina. Čmáraniny sa na začiatku vytvárajú pohybom celého tela.
Neskôr sa pohyb ohraničuje iba na ruku. Lakťové a zápästné kĺby deti v tomto
veku nepoužívajú.  Kvalita  výtvarného prejavu je  sprevádzaná  pocitom radosti
a uspokojenia.  Výtvarný  prejav  nič  nezobrazuje,  ale  poskytuje  dieťaťu  radosť
z trvalej stopy, vytvorenej pohybom.

18 - 24 
mesiacov

V tomto období už dieťa môže meniť smer čiary, ktoré môžu byť hrubšie a tenšie.
Dieťa dodatočne vkladá do kresby niečo skutočné (napr. kruh znamená vozenie sa
na kolotoči, auto, korunu stromu, slnko...) Dospelému tieto čiary nič nepripomí-
najú. Dieťaťu treba kreslenie dopriať. V tomto veku sa doporučuje kresliť hrubým
mastným pastelom, alebo kriedou. Matka môže nabádať dieťa, aby dokreslilo sl-
niečku lúče, korune stromu kmeň, autu kolesá.

2 - 3 roky

Znaková kresba - znak je jednoduché označenie istej veci, alebo javu. Dieťa kres-
lí to, čo súvisí s jeho najbližším okolím - mamička, otecko, súrodenci, dom, pes,
slnko, stromy. Deti napodobňujú kresby rodičov, alebo starších súrodencov a do-
pĺňajú vlastnými poznatkami.  Znaková kresba je slobodným prejavom dieťaťa.
Dieťa zobrazuje to, k čomu má citový vzťah a čím má viac rozličných zážitkov,
tým je bohatší jeho výtvarný prejav..

Preto matka má umožniť dieťaťu počas dňa rôzne aktivity, popisovať okolie, aby malo čo naj-
viac zážitkov a dopriať mu zažívať dobré pocity z kreslenia. 
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VZOR DENNÉHO JEDÁLNIČKA

V tejto kapitole upriamime pozornosť na správny vývin, ktorý závisí od denného jedálnička
detí. Je určitým návodom pre matky, v akom období môžu dať dieťaťu jesť rôzne potraviny.
Vzor denného jedálnička je rozdelený podľa vekovej kategórie dieťaťa.

Príklad denného jedálnička dieťaťa od ukončeného 6. do 7. mesiaca (resp. od ukončené-
ho 5. mesiaca, pokiaľ dieťa nie je dojčené):

Raňajky dojčenie alebo umelé dojčenské mlieko
Desiata dojčenie alebo umelé dojčenské mlieko
Obed ovocné či zeleninové pyré alebo zeleninová polievka. Obed môžete v

prípade potreby ukončiť dojčením (ak nedojčíte, hrnčekom dojčenské-
ho mlieka).

Olovrant dojčenie alebo umelé dojčenské mlieko
Večera dojčenie alebo umelé dojčenské mlieko

Príklad denného jedálnička dieťaťa od ukončeného 7. do 9. mesiaca (resp. od ukončené-
ho 6. mesiaca, pokiaľ dieťa nie je dojčené):

Raňajky dojčenie alebo umelé dojčenské mlieko
Desiata ovocné alebo zeleninové pyré alebo šťava, môžete ukončiť dojčením

Obed
zeleninovo-mäsová polievka alebo hydinové (či králičie, chudé teľa-
cie) mäso so zeleninou,  ryžou či zemiakmi alebo zeleninová polievka
s vaječným žĺtkom alebo cestoviny so zeleninou a vaječným žĺtkom

Olovrant dojčenie alebo dojčenské mlieko
Večera ryžová alebo zeleninovo-zemiaková kaša

2.večera dojčenie alebo umelé dojčenské mlieko

Príklad denného jedálnička dieťaťa od ukončeného 9. do 12. mesiaca:

Raňajky dojčenie alebo dojčenské mlieko
Desiata ovocný alebo zeleninový tanier

Obed

Polievka: zeleninová alebo zeleninovo-mäsová polievka alebo hydi-
nová polievka s cestovinou alebo mliečna polievka z mladej fazuľky 
(miesto smotany pridajte jogurt alebo dojčenské mlieko) alebo šošo-
vicová polievka
Hlavné jedlo: hydinové (či iné chudé) mäso s ryžou alebo zemiakmi
alebo cestoviny s hydinovým mäsom a syrom, alebo chudé hovädzie 
mäsko so zemiakmi, alebo cestoviny s vaječným žĺtkom

Olovrant
celozrnné pečivo alebo chlieb s tenkou vrstvou rastlinného masla a na-
strúhanou zeleninou; môžete ukončiť dojčení

Večera ryžová, krupicová, obilninová alebo zeleninovo-zemiaková kaša
2.večera dojčenie, príp. umelé dojčenské mlieko

18



ZÁVER

Touto brožúrkou podporíme upevňovanie a rozvoj základných vedomostí, schopností a prak-
tických zručností matiek v oblasti starostlivosti o dieťa a domácnosť. Zameriame sa na vytvo-
renie zdravého prostredia pre optimálny vývoj dieťaťa a čiastočne prispejeme k odstráneniu
preberania negatívnych vzorov správania. 
Správnou stimuláciou detí sa zameriame na rozvoj sebahodnotenia, sebapoznania a sebaúcty.
Budovanie, rozvíjanie a upevňovanie základných hygienických návykov, návykov stolovania
a  stravovania.  Rómske  asistentky  vytvárajú  pozitívne  vzťahy  medzi  opatrujúcou  osobou
(napr. rodičom) a dieťaťom, vedia rozpoznať psychický stav dieťaťa, vedia správne odpozoro-
vať vývinové etapy dieťaťa. Vedia pomenovať rodičovské  zručnosti a podporiť rozvoj dieťa-
ťa  po  všetkých   stránkach.  V  priamej  ranej  starostlivosti  o dieťa  očakávame  posilnenie
gramotnosti dieťaťa, osvojenie sociálnych zručností a kompetencií, podporíme zrelosť a pri-
pravenosť dieťaťa na materskú školu a následnú povinnú školskú dochádzku. Zameriame sa
na zlepšenie manuálnych zručností, hrubej a jemnej motoriky, rozvoj predstavivosti a fantázie
a osvojenie komunikácie v spisovnom Slovenskom jazyku. 

Svoje aktivity smerujeme k obyvateľom sídliska, kde žijú mladé rodiny s malými deťmi z
marginalizovanej rómskej komunity, ktoré svojim deťom často nevedia alebo nemôžu zabez-
pečiť plnohodnotný rozvoj ich osobnosti.  Rodiny, v ktorých sa často stretávame s problé-
mom, že „deti majú deti“, sú dlhodobo závislé od sociálnej a finančnej podpory štátu. Preto
podporíme ich správanie, aby sa správali zodpovedne k budúcemu vzdelaniu ich detí. Podpo-
rujeme ovládanie  spisovného Slovenského jazyka, lebo sa v rodinnom prostredí  používa iba
rómsky jazyk.  Na základe našich skúseností vieme, že rané vzdelávanie detí bez priameho
zapojenia rodičov je nedostačujúce, pretože deti trávia v prostredí rodiny viac času. Považu-
jeme preto za nevyhnutné výchovne pôsobiť práve v oblasti práce so ženami - matkami, ktoré
majú v rómskom kultúrnom vnímaní rodiny kľúčový význam. 

Včasným výchovným pôsobením na mladé matky a súčasne deti do troch rokov veku  pris-
pejeme k riešeniu problému vyčleňovania a školskej neúspešnosti rómskych žiakov a k zame-
dzeniu  prehlbovania  spoločenského  a  sociálneho  vylúčenia  rómskeho  etnika  z  majoritnej
spoločnosti.

 Nepriamo zvýšime  toleranciu a rešpekt rôznorodosti v spoločnosti, upevnenie a prehĺbenie
vzťahov minority s majoritou. Zvýšime predpoklad pre lepšiu socializáciu a integráciu medzi
majoritu, zlepšíme možnosti a úroveň pre terajší ako aj budúci život rodín a detí.

Táto publikácia vznikla pre potreby projektu Rozvoj rómskych detí rovnako. Je určená pre
rómskych asistentov, aby pri výkone svojho pracovného zaradenia vedeli správne nasmerovať
matku a jej blízku rodinu počas starostlivosti o svoje deti, keďže žijú v málo podnetnom pro-
stredí. Cieľom brožúrky je, aby rómski asistenti vedeli sprevádzať matku a jej dieťa a tak pod-
porili jeho správny vývin.
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Starostlivosť o deti je vykonávaná aj skupinovou formou prostredníctvom Materského klubu
v Komunitnom centre  SPOKOJNOSŤ- centrum sociálnych  služieb,  n.o.,  kde sa stretávajú
matky spolu s deťmi.  Hlavným cieľom je vytvorenie kvalitnej starostlivosti, raného vzdeláva-
nia a výmena osobných skúseností medzi matkami a deťmi.
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PRÍLOHA A: FARBY

ZÁKLADNÉ FARBY

• Červená

• Žltá

• Modrá

ODVODENÉ FARBY

• Zelená

• Oranžová 

• Fialová

• Hnedá

DÚHA
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PRÍLOHA B: TVARY

 Kruh

 Štvorec 

 Trojuholník

 Obdĺžnik
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PRÍLOHA C: TVARY V PRIESTORE

 Guľa

 Kocka

 Kváder

 Valec
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PRÍLOHA D: VEĽKOSŤ

 Malý - Veľký 

 Dlhý - Krátky

 Vysoký - Nízky 
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PRÍLOHA E: UMIESTNENIE V PRIESTORE

 Hore

 Dolu

 Na

 Pod 

 Vedľa

 Pred

 Za

 Prvý

 Posledný

 Vedľa

 Vzadu

 Vpredu

 Medzi
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PRÍLOHA F: DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

 Auto

 Autobus

 Vlak

 Lietadlo

 Vrtuľník - helikoptéra

 Bicykel

 Kolobežka

Pracovné stroje (bager, žeriav, hasičské auto, sanitka, polícia)
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PRÍLOHA G: PESNIČKY, RIEKANKY, USPÁVANKY

Spi dieťatko, spi že, mamka varí slíže. Bryndzové, makové, perky lekvárové. Spi dieťatko, spi
že, aspoň jeden sníček, kúpi ti mamička v meste medovníček.

Ťap, ťap, ťapušky, išli mačky na hrušky. Podriapali kožúšky, povešali na vráta, príde krajčír
zapláta.

Kvá-kvá-kvačica, čierna, biela slepica. Pod stolom sú drobce, kura vodu slopce.

Hijo-hijo na koníčku, do Radkovej po pšeničku, hijo heta, hijo het, do Radkovej tam a späť.

Kolo-kolo mlynské, za štyri rýnske. Kolo sa nám polámalo a do vody popadalo, urobilo bác.
Vezmeme si hoblík pílku, zahráme sa ešte chvíľku, keď to kolo spravíme, táááák sa zatočíme.

Jeden, dva, tri, štyri, päť, spočítam si všetko hneď. Päť prštekov na rúčke, päť kvietočkov na
lúčke. Päť guľôčok v jednej jamke, utekajme k našej mamke. Jeden, dva, tri, štyri, päť, už to
vieme naspamäť.

Varila myšička kašičku, na zelenom várničku. Tomu dala na mištičku, tomu dala na lyžičku,
tomu dala na vidličku, tomu dala na tanierik a tomu maličkému nič nedala, ale do komôrky
utekala.

Každá rúčka má prstíčky, zovrieme ich do pästičky. Bum-bum na vrátka, to je rozprávka krát-
ka. Ručičky sa spolu hrajú, roboty sa neľakajú. Bum-bum na vrátka, to je rozprávka krátka. 

Slniečko už ráno vstalo, dobré ráno povedalo. Nazrelo do okienka, kde spí malá Marienka.
Vstávaj hore, už je dníček, umy očká, tvár aj kŕček. Do šatočiek šup, šup, šup, do školičky
cup, cup, cup. 

Stojí vŕba pri potoku, na nej visí zvon, na koho to slovo padne, ten musí ísť von.

En ten tyčky, dva špendlíčky, vyleteli z električky. Baba sa ho zľakla, na kolená kľakla, en,
ten, tyč ty si prič.

Oli, oli Janko, kľakni na kolienko. Umývaj sa, utieraj sa, podopri si bôčky, chyť sa za vlásoč-
ky a vyber si koho chceš, koho najviac miluješ. 

Taký je otecko, taká je mamička, taký je braček, taká je sestrička. Keď sa ja natiahnem, pova-
le dočiahnem a keď sa zohnem, kolená ohnem. A keď ja vyskočím, potom sa zatočím a uro-
bím hop-hop.

Prala Hanka prala šaty, pre takéto veľké báby. Keď vyprala, vypláchala a na šnúru povešala.
Prišiel vetrík šepleta, zhodil šaty do blata. 

Guľatá som maličká, volajú ma loptička. Skáčem sem a skáčem tam, všetky deti zabávam.
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Ide vláčik ši-ši-ši. Odvezie nás k Mariši, od Mariši k Etele, cez dva veľké tunele.

Ide, ide had, ako taký drak. Hučí, píska, syčí, aj ty zasyč tak.

Ľavá nôžka, pravá nôžka, zatancujeme si troška. Hlboko sa pokloníme a veselo vyskočíme.

Zajačik v jamôčke sedí a spí. Úbožiatko čo je ti, že nemôžeš skákati. Zajko skoč a vyskoč.

Maličká som, húsky pasiem. Tancovala by som, až sa trasiem.

Moja mamka niečo má, schovala to do sena. A to boli orechy, orechy, bolo ich tam dva mechy.
A ja som ich vyhrabal, vyhrabal, keď som koňom seno bral.

Prší, prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere. Milá má, duša má, nezatváraj pred nama. Keď
som išiel od Zuzičky, štrngali mi podkovičky. Štrngali, brnkali, sivé očká plakali. Sivé očká,
čo plačete, veď vy moje nebudete. Budete iného šuhajíčka švárneho. 

Skáče žaba po blate, kúpime jej na gate. Na aké, na také, na zelené strakaté.
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