DĚTSKÝ SVĚT

a její 14. měsíc života
Od destrukce ke konstrukci:
Bábovkové boření
Viktorka chodí po pískovišti i po zahrádce u babičky s kyblíčkem.
Tu do něj nabere kamínky, tu travičku, písek ... a s obsahem se pak
chodí chlubit mamince. Nebo přebírá kamínky a přehazuje je z kyblíčku do formiček a zpátky. To ji hodně zaměstná. Často jí maminka dělá z písku bábovičky a ona je s chutí boří. Pokaždé ji to
nesmírně pobaví. Viktorka teď zřejmě prochází fází boření obecně
– protože z ničeho nemá tak velkou radost, jako když si může porazit věž z kostek nebo rozebrat veliké lego, které jí maminka nebo
tatínek skládají. Jde o fázi destrukce, díky které se pomaličku posune směrem ke konstrukci – Viktorka se tímto způsobem učí si
hrát: Nejprve musí okoukat, jak se věci tvoří, aby jednou mohla
tvořit sama. Rodiče jsou si vědomi toho, že tahle fáze je pro další
Viktorčin vývoj nesmírně důležitá, a proto se ozbrojili obrovskou
dávkou trpělivosti. (Někdy ještě větší než obrovskou)
Takže se donekonečna staví (rodiče) a boří (Viktorka) věže z kostek,
lega, mističek, nasazují se kroužky na špalíček (rodiče a sem tam už
i Viktorka), plácají se bábovičky a „hrady“ z písku (rodiče)
a opětovně boří (Viktorka).
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Uzlík a dudlík
To je dvojice, bez které by už Viktorka nejspíš
neusnula. Uzlík je sešitý nevycpaný velký čtverec měkounké látky, který má v jednom rohu
uzel – hlavu. Viktorka s ním usíná, mazlí se
s ním, proplétá si ho při usínání mezi prstíky,
je to nedílná součást jejího usínacího rituálu.
Uzlík trochu připomíná hračky, s nimiž kdysi
jako děti usínaly naše prababičky. V jednoduchosti je krása...

Co do bříška?
Viktorčin jídelníček jsme velmi podrobně popsali v minulém čísle. Příliš se od té doby nezměnilo. Holčička jedla i u moře mléčné
kašičky Zdravé zažívání, které jí maminka připravovala stejným způsobem jako v Praze,
moc se jí zamlouvalo ovoce vypěstované na
přímořském sluníčku – chutnalo úplně jinak
než to koupené doma v supermarketu...
Dětská strava není v tomto věku komplikovaná a nevyžaduje speciální přístup. Je to způsob zdravého stravování, který si může osvojit
celá rodina. Ale některá jídla by před vašimi
drobečky měla zůstat stále ještě utajena.
Jedná se především o smažená jídla (hranolky a další minutkové zákeřnosti by jim
měly zůstat ještě hodně dlouho utajeny), příliš tučná jídla (máslové krémy, omáčky, uzeniny – kromě libové šunky) a potraviny
s vysokým obsahem cukru a barviv (limonády,

zmrzliny, bonbóny aj.) Pokud jde o pití, nemá
k němu naštěstí Viktorka tak laxní přístup
jako k jídlu. Pije takřka přesně podle tabulek –
tedy 100 ml tekutin na 1 kg hmotnosti. (Je
sem samozřejmě zahrnuta tekutina, která je
obsažena v polévce, kašičce i oblíbeném
Mlíčku s kaší.) Maminka jí navíc začala připravovat také juniorské mléko Biﬁdus, které
je obohaceno o přátelské bakterie BIFIDUS
BL, doplňuje Viktorce pitný režim a chrání ji
před střevními infekcemi.

Kde je máma, tam je jistota
Prostředí v rodině je velmi významným faktorem pro vývin motorických a mentálních
funkcí dítěte. Každé dítě, Viktorku nevyjímaje, potřebuje pro svůj rovnoměrný vývoj
takzvanou vztažnou osobu, kterou představuje maminka. Ta mu dává pocit jistoty a bezpečí. A právě díky tomuto pocitu se pak může
prcek pouštět na své každodenní dobrodružné
výpravy. Dítě v tomto věku už by mělo mít
prostor na rozvíjení svých tělesných a duševních schopností, současně je ale třeba vyloučit nebezpečí spojené s jeho „objevy“.
Čtrnáctiměsíční prcek už je – pokud jde
o pohyb – absolutně soběstačný, takže pro něj
není problém dostat se v nestřežené chvíli
kamkoli (třeba ke stolu, jehož ubrus vybízí
k zatáhnutí – a stojí-li na něm horká káva, neštěstí je dokonáno). Pozor na elektrické záinzerce

Proč používám Bebu?
Protože zdravý vývoj a růst mého
Tomáška je pro mě nejdůležitější.
Eva Pánková, Brandýs n. L.

BEBA. PRO ZDRAVÍ A RŮST MÉHO MIMINKA.
Dětská lékařka mi řekla, že BEBA má jedinečné a vyvážené složení blízké mateřskému
mléku, které je důležité pro posílení obranyschopnosti, rozvoj mozku a zraku.
Jsem ráda, že používám Bebu. Tomáškovi chutná a já vím, že mu dávám to nejlepší.

INFOLINKA 800 135 135

www.kojeneckavyziva.cz

Nezapomínejte, že jedinou přirozenou kojeneckou výživou je mateřské mléko, které představuje nejlepší způsob výživy kojence chránící jeho zdraví, a proto má přednost před náhradní kojeneckou výživou.
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Pusinkujte je
a mazlete se s nimi
V tomto období už mají mrňata mnohem větší
schopnost projevovat své city než předtím.
Jsou šťastná, když je pusinkujete, hladíte, mazlíte se s nimi. Nestyďte se projevovat emoce.
Pokud jde o city – dítě už umí projevit lásku, na
druhé straně se ale dokáže už i daleko víc (a hlasitěji !) vztekat. Děťátko učíme nejen projevovat
city, ale také je pojmenovat. Podporujeme je
v tom, aby umělo obejmout rodiče, pohladilo
panenku, psa... Zrovna tak bychom mu měli dát
najevo, že když se občas naštve (a kdo z nás
ne?!), není to nic nepřirozeného a není to nic,
za co by mělo být potrestáno a za co by mu měla
být odpírána naše láska.

Nechte mrně,
ať vám pomáhá
Takto staré dítko už také zkouší napodobovat
vše, co děláte vy. Což je mnohdy docela komické. Nesmějte se mu, naopak berte je vážně
a umožněte mu, aby vám „pomáhalo“ (podávalo kolíčky na prádlo, přineslo vám mobil,
kapesníčky...) – i když vám vše bude trvat třikrát déle. Nezapomeňte na to, že váš brouček
se učí zvládat nejen onu danou činnost, ale že
se zároveň učí trpělivosti, spolupráci a ochotě.
A to není zrovna málo. Našemu mrněti také
velmi pomáhá, když nahlas komentujeme

Rozvíjení aktivit dítěte
Viktorčina věku
# Odpovídejte na žvatlání a „řečnění“ své ratolesti laskavými a jednoduchými slovy
(Ano, to je vlak. Tamhle jede auto. Holčička má balón. Dám ti kyblík.)
# Mějte dítě k tomu, aby ukazovalo známé
předměty v knížkách. Pojmenujte daný
předmět a povzbuzujte dítě, aby po vás
názvy opakovalo. (K ničemu ho však nenuťte.)
# Dávejte prckovi na hraní kostky, kroužky,
umělohmotné nebo dřevěné „puzzle“ větších rozměrů a jednoduchých tvarů –
čtverce, kolečka...
# Dopřejte mrňouskovi „vodní hrátky“. Dřez
bývá oblíbeným místem na hraní, když
někdo dospělý zrovna pracuje v kuchyni.
# Naplňte plastovou misku kousky molitanu
(nastříhané barevné houbičky na nádobí)
a ukažte dítěti, že je možné je všelijak přesýpat nebo přendávat do jiných nádob
# Hrajte si společně s míčem. Nechte dítko,
ať míč kutálí, ať do něj zkusí kopnout nebo
ho hodit.
# Nešetřete chválou a povzbuzováním.
 Zpracováno volně podle: Allen, Marotz
– „Přehled vývoje dítěte“, nakladatelství Portál
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všechny společné činnosti: „...a teď obujeme
boty, vysvlečeme svetřík, učešeme vlásky, kdepak máme ten hřeben? atd., atd.“ Nesnažte se
upřednostňovat pravou ručičku svého potomka, nechte výlučně na něm, jakou rukou
sáhne po lžičce či tužce. Při jídle je čtrnáctiměsíční dítě čím dál samostatnější. Dokáže
otáčet ručičkou tak, aby přiblížilo jídlo k puse,
víc se mu to samozřejmě daří s jídlem, které
má rádo a které mu chutná. Nenechte se
zviklat tím, že polovina obsahu talíře skončí
na zemi. Trpělivost přináší růže. Když je příležitost (a rodiče překonají strach z toho, že by
si mohl ublížit), učí se mrňous kreslit čáry.
Toto období je už také vhodné na to, aby si
dítko pomalu začalo zvykat, kde má stabilní
místo na kreslení a na hraní a kde na jinou činnost. Už v tomto období je dobré vyhradit mu
stálý hrací a „tvořivý“ koutek, můžete mu
v něm vyčlenit i zeď, kterou smí pomalovat.
(Jednu – zvykne si pak nemalovat po těch ostatních.) Jemnou motoriku je dále dobré rozvíjet pomocí vhodných hraček – nejlepší jsou
barevné dřevěné skládačky a kostky.

Děti milují společnost
Dětičky se sice ještě hodně stydí před cizími
lidmi, ale sotva se trochu rozkoukají, je jich
všude plno. Milují společnost, milují, když se
něco děje. Čtrnáctiměsíční dítko sleduje
zaujatě konverzaci a vydává zvuky, kterými se
do ní aktivně zapojuje. Umožněte mu proto,
aby se zúčastňovalo společenského dění, dejte
mu třeba vysokou stoličku ke stolu v restau-

raci, kde sedíte se svými přáteli, aby se cítilo
jako rovnocenný aktér společného stolování.
Je to lepší než ho nechat sedět v kočárku.
V lepších restauracích (především v pizzeriích)
jsou dnes oddělené nekuřácké, nebo dokonce
přímo dětské koutky, váš drobeček by tu rozhodně neměl přijít k úhoně. Když bude sedět
ve stoličce, bude se vám i lépe krmit z domova
přinesenou zdravou svačinkou – ovocnou
přesnídávkou či dezertem (vyrobeným speciálně pro děti).

Čtěte a zpívejte
Významnou roli pro vývoj dítka staršího jednoho roku hraje „čtení“ leporel s nekomplikovanými barevnými obrázky (volte spíš ta
leporela, kde barvy odpovídají realitě; růžovým pejskem a zelenou kočičkou ať straší
malíř a vydavatel své vlastní děti) a jednoduchými veršovánkami. Opakováním rýmovaných básniček se velmi dobře a rychle rozvíjejí
řečové schopnosti. Významnou úlohu hrají
i písničky.

A to hlavní na konec
Pro děti není důležitá ani kvalita nábytku
v dětském pokoji, ani prázdninový pobyt
v atraktivních destinacích. To, co naše mládě
potřebuje především, je pocit bezpečí, kontakt
s mámou a tátou, pobyt ve známém prostředí
a projevy lásky v dennodenním styku s těmi
nejbližšími. Jedině tak získává dítko šanci, že
bude schopné navazovat kontakty s vrstevníky, ale i s neznámými dospělými lidmi – bez
strachu a bez stresu.

Slovo pediatra

Ve 14. měsíci se batole dále zdokonaluje v praktických dovednostech.
Je stále velmi zvídavé, a proto je
MUDr. Renáta Růžková z Odborné
velmi důležité dbát na důslednou
společnosti praktických dětských lékařů
prevenci úrazů nejen doma, ale i na
procházkách ve městě i v přírodě. Nedovolte dětem, aby líbaly domácí zvířata, a to nejen na ulici,
ale ani vlastní doma. Domácí mazlíčci (zvláště štěnata) přenášejí červy a baktérie, které vyvolávají závažná onemocnění (např. úplavici). Cizí pejsek nebo kočička, kterou si dítě pohladí u sousedů na zahrádce, může na dítě přenést třeba i blechy nebo mu způsobit různé kožní infekce.
Máte-li navštívit přátele, kteří mají doma psa nebo kočičku, seznamujte své batole s domácím mazlíčkem postupně a vždy buďte u toho, když se zvíře k dítěti přiblíží. Sledujte, jak se zvíře k dítěti
chová. Učte své dítě, jak a kde může domácí zvířátko hladit, že je nesmí tahat za srst ani za ocas.
Když se dítě naučí zvíře respektovat, nebude k němu chodit a rušit je ze spánku ani brát z misky
jídlo, vytvoří se mezi zvířetem i dítětem láskyplný vztah, který vydrží často i po celý život. Batolata jsou stále pohyblivější a v domácnosti si s domácími mazlíčky často pěkně hrají a vzájemně
se zabaví. Pokud však dítě komunikuje se zvířetem ze své nízké velikosti přímo z očí do očí, může
to zvíře znervóznit a může zareagovat neadekvátně, např. škrábnutím, kousnutím nebo útěkem.
Dbejte na to, aby vaše zvířata měla všechna očkování a pečujte o ně, aby byla zdravá. V péči
o zvířata buďte vždy svým malým dětem příkladem. Do domácnosti s malými dětmi nepořizujte
velké psí rasy ani bojové psy. Nezapomínejte, že zvířecí srst, zvláště kočičí, patří k nejčastějším
alergenům. I krátký kontakt s domácím mazlíčkem, třeba jen pohlazení koťátka u babičky, může
přivodit vašemu dítěti velké zdravotní problémy, jako je kýchání, rýma, pálení a slzení očí, zánět
spojivek, dráždivý kašel, dokonce i dušnost a astmatický záchvat. Pokud se tyto obtíže u dítěte
objeví, poraďte se s dětským lékařem o léčbě a dalším postupu. Nepořizujte ani velké ptáky, kteří
by mohli nebezpečně zranit malé dětské prstíky. A co „exotická“ domácí zvířata? Leguáni koušou
a švihnutím ocasem by mohli způsobit poranění očí. Leguáni a želvy mohou přenášet i různé baktérie, např. salmonely, které mohou přenést i na děti, když dítěti po každém kontaktu s nimi neumyjete ruce. Stejně tak hadi jsou nevhodní pro malé děti. Také křečci a fretky mohou děti
pokousat. S těmi počkejte až do cca deseti let věku dítěte, kdy se s nimi již naučí správně zacházet. Bez ohledu na to, jaké domácí zvíře si pořídíte, vždy o něj pečujte podle pokynů veterináře. 
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suvky – teď je ta nejvhodnější chvíle na to,
abyste nakoupili chránítka a zaslepili vše, co
je v dosahu nenechavých ručiček.

