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a její 17. měsíc života
Už několikrát jsme se zmiňovali o tom, že Vitorka není žádný
otesánek. Ba právě naopak. Vpravit do ní sousto je prý někdy
úspěch hodný obdivu. Pravda, Viki je sice dlouhodobě váhově
pod tabulkovým průměrem (ovšem pokud jde o výšku – na
své vrstevníky naopak kouká už nějakou dobu pěkně svrchu)
a tukové faldíky byste na jejích dlouhých nožičkách opravdu
hledali marně, ale možná to maminka – sama vysoká a od přírody velmi štíhlá – s obavami přehání až příliš. Naštěstí je tu
ještě rozumná dětská paní doktorka, která dokáže rodiče
s přehledem uklidnit: Viktorka prospívá a vyvíjí se v souladu
se svými genetickými předpoklady, její váha stoupá pravidelně
a přiměřeně. Po zdravotní stránce jí nic nechybí, je aktivní,
bystrá a pohotová. Starosti rodičů rozhodně nejsou podle lékařky na místě.
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Ještě před tím, než se drobeček narodí, si každá máma umiňuje, že ona za ním „rozhodně lítat
se lžičkou nebude. Nebude chtít jíst? Jeho chyba!“. Pak je najednou postavena před realitu v podobě chronického nejedlíka a veškerá odhodlání jdou stranou. Za dítkem běhá kolem stolu nejen
ona, ale celá rodina. „Musíme do něj přece všechny ty proteiny, glycidy a vitamíny, o kterých se
píše v chytrých knížkách, nějak vpravit! Co kdyby mu něco chybělo – hrůůza pomyslet!“ Vymýšlejí se různé úskoky – „podívej, Krteček v televizi dělá haaaam, otevři pusinku jako on“ a
krmení mláděte se pomalu mění v grotesku. Zatím se k podobným praktikám Viktorčini rodiče
neuchýlili, ale jak je tak občas pozorujeme, co není, může být …

Viki u stolu

Všechny jsou, stejně jako Viktorka, vysoké,
drobné a velmi, velmi vitální.
Maminka byla panem doktorem poučena,
že po osmnáctém měsíci Viktorčina věku by
měla přestat s nočním kojením. Lékaři nedoporučují mrňatům na noc jakékoli nápoje obsahující cukry (což se samozřejmě týká také
mléčných cukrů), protože by se mohla začít
poškozovat sklovina zoubků. Na noc je doporučována zásadně jen čistá kojenecká voda
nebo slabý neslazený čaj.

9 Viktorka má takový rituál: Před tím, než si 9
sama do něčeho ďobne, musí nutně nakrmit i
kolemsedící plyšáky a – jsou-li po ruce – rodiče.
Ano, v tomto pořadí . Od minulého dílu našeho
seriálu se situace lehce zdramatizovala.
Viki už odmítá jenom kvedlat lžičkou
v prázdném jogurtovém kelímku, už nechce
krmení jen imitovat. Teď už jede „naostro“.
Nabírá z misky opravdické jídlo a porůznu jím
pomatlává každého, kdo je v dosahu. Pak je teprve ochotná jíst sama.
Viktorka je stále ještě kojená (dvakrát
denně) a maminka ji rozhodně hned tak odstavovat nehodlá. Když měla holčička rýmu a
necítila se moc dobře, kojila ji maminka tak
často, jak projevila Viktorka zájem. Viki prý
v poslední době skoro nejí pečivo, odmítá i
ovoce – ať už jsou jí nabízeny nakrájené kousíčky, anebo jí je maminka namixuje jako přesnídávku nebo vymačká jako džus. Zato se
nechá někdy přemluvit na zeleninu a maso
s rýží nebo těstovinami a doslova favoritem
posledních dnů je slepičí polévka se zeleninou
a Nestlé kašička osmizrnná – tu by prý mohla
prakticky kdykoli. (Je totiž slaďoučká i přesto,
že je bez přidané sacharózy, výživná a snadno
stravitelná. Při chladnutí zůstává jemná a
hlavně nehoustne ani nehrudkovatí…)
Nakonec přece jenom rozumná maminka
sama sebe uklidní tím, že spousta živin se jistě
dostane Viktorce do bříška prostřednictvím
mateřského mléka – tím spíš, že mamča si
dává na výběr racionální stravy velký pozor.
Až Viki jednou přestane pít mlíčko od maminky, přeorientuje se pomalu na jídla, která
dosud odmítala – to je sázka na jistotu, v maminčině rozvětvené rodině je totiž s čím srovnávat. Děti jejích sester byly kojené do dvou,
jedno dokonce do tří let a po zdravotní stránce
jsou na tom prý o dost lépe než vrstevníci.
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připravili byste ho o radost z toho, že dokázal
podniknout důležitý krok k samostatnosti.
Ostatně – čím dříve se bude o cokoli samostatně pokoušet, tím dříve se to naučí…

Nebojte,
hlady neumře
Pokud váš mrňousek drží sveřepě zavřenou
pusu a do jídla se prostě pustit nemíní, je nejlepší jeho talířek odnést, aniž bychom dítko
sáhodlouze nutili nebo přemlouvali. Hlavně
nenabízejme náhradní varianty! V době dalšího krmení mu nabídněte jiné jídlo, není
vhodné, aby dítěti bylo ohříváno stále totéž
a maminka jej nutila, že musí sníst právě toto.
Když prcek nepozře ani lžičku až do dalšího
jídla, nic se nestane. Hlady rozhodně neumře.
Tento postup bychom měli zachovávat proto,
aby si naše mládě nemyslelo, že jí jen proto,
aby nám udělalo radost. A také naopak – abychom mu nedali do rukou skvělou zbraň,
s jejíž pomocí by nás mohlo později vydírat:
„Já to sním, když ty mi dáš…“

Jídlo není hračka
17. měsíc obecně

Nechvalte za
snědené jídlo
Dítě přichází do věku, kdy se začíná zpomalovat jeho růst. Přidáme-li k tomu ještě silnou
zvědavost a touhu uniknout z dosahu kontroly rodičů, pochopíme, proč s tím naším pohodovým drobečkem, který do té doby dojídal
kašičky i polévky, najednou začínají problémy.
Dítko se začíná u stolu zabývat sto dvaceti dalšími činnostmi, kouká, kde se co děje, krmí se
samo metodou jedna lžička pro mě, dvě lžíce
pod stůl, dvě lžíce do pusy panence … a začíná
se v porci zoufale „nimrat“. Maminčiny nervy
jsou v tomto období napnuté jak tětiva. Je ale
velmi důležité, aby rodiče toto období zvládli
kvůli budoucímu vztahu a přístupu, jaký bude
mít dítě k jídlu v následujících letech. Není
třeba chválit dítko za to, že snědlo jídlo – nejde
přece o žádný hrdinský čin. A naopak – to, že
prcek nechce jíst, když není zrovna hladový,
neospravedlňuje rodiče k tomu, aby se na dítě
hlasitě zlobili nebo aby hráli kvůli spolknutí
několika soust u stolu divadlo (dítě si na tento
nestandardní přístup zvykne a automaticky jej
vyžaduje).
Chce se váš mrňousek krmit sám? Nebraňte
mu, i když je jasné, že stůl i podlaha budou vypadat jako po těžkém náletu a váš miláček
bude zamatlaný až po paty. No co, od toho je
tady voda, hadr a pračka… Ano nebraňte mu,
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Je velice důležité naučit dítě, jak se má u stolu
chovat. Spousta maminek se snaží svým ratolestem stolování co nejvíce „zpříjemnit“. Čtou
mu pohádky, pouštějí televizi a sousta dopravují do pusinek jaksi pokoutně. A to je chyba…
Dovolte dítěti, aby se zkusilo nakrmit samo

(nejlepší je metoda dvou lžiček – jednou se
snaží jíst batole, druhou ho krmíte vy, pokud
se nebrání), ale dejte mu zároveň najevo, že
nesmí jídlo ani plivat, ani házet na zem. Pokud
vás neposlechne, vezměte mu misku a vytáhněte ho z jídelní židličky. To vše v klidu a bez
křiku. Vsaďte se, že když celou akci párkrát zopakujete, dítko si plivání, házení a jiné akce
hodně rychle rozmyslí…

Finty na závěr
Stejně, jako je důležité, aby si dítě zvyklo jíst
pokaždé ve stejnou dobu, měla by umět maminka odhadnout i velikost porce. Příliš velká
nálož může totiž na talíři vypadat „neporazitelně“ a dítě vzdá snahu předem. Také bychom
si měli uvědomit, že (nejen) děti jedí očima.
Čím je obsah talíře pestřejší, tím lákavější pro
naše batole bude. (Zkuste připravit talířek
plný bramborové kaše – to je obličej. Vyřízneme dvě kolečka zelené papriky – oči, červenou papriku jako smějící se velkou pusu
a proužek žluté papriky coby nos. Můžete se
zkusit vyřádit také na kytičce, stromu, domečku. Fantazii se meze nekladou. A věřte –
snaha bude oceněna…)
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Slovo pediatra
MUDr. Renáta Růžková
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V 17. měsíci měří batole cca 82cm a váží v průměru 12 kg. Rozvíjí se
jeho motorický i psychický vývoj. Zná asi 15 až 20 slov, některé děti již
slova spojují a umí vytvořit krátkou smysluplnou větičku ze dvou nebo
tří slov, mnohé se však zatím vyjadřují jen jednoslovně, případně spojí
dvě slova do krátké věty. Děti si „čtou“ s rodiči v knížkách a radostně
pojmenovávají známé obrázky, většinou však ještě používají citoslovce.
Sedmnáctiměsíční batole již dobře běhá, chůze je stabilnější. Při běhu
neohýbá nohy v kolenou. Přelézá přes překážky a při chůzi má méně
pádů. Dítě zatím nepřemýšlí a jedná spontánně, nemá strach z výšek,
proto jej musí mít rodiče stále pod dohledem, aby mohli zabránit nebezpečným pádům a často i závažným úrazům. Naopak strach ze zvířete a cizích lidí už dítě projevit umí. Může se bát cizího psa, ale i hmyzu
a plazů. V neznámém prostředí se takto staré batole začíná stydět.
Když se mu něco podaří, čeká na pochvalu dospělého. I při malém neúspěchu používejte jen povzbudivá slova, jinak se dítě zklame a bude
bojácné. Dítě v tomto věku je velmi čilé a aktivní, brzy se ale unaví.
Potřeba spánku je u každého batolete jiná. Většinou spí ještě po obědě,
v noci vydrží spát už devět až deset hodin souvisle. Po probuzení nechte dítěti čas, aby se „rozkoukalo“. Pokud jej hned začnete „obtěžovat“ s jídlem nebo s oblékáním, bude mrzuté a protivné. Není hned po
probuzení na jídlo připraveno a bude vše odmítat. Chvíle po probuzení
je vhodná spíše pro mazlení. Naopak pokud dítě ještě kojíte, můžete
jej hned po probuzení přiložit k prsu a děťátko se v pohodě probere do
dalšího dne. Kojení je v této době stále ještě důležité, a to nejen z výživového hlediska, ale zvláště pak pro zlepšení obranyschopnosti. Při
kojení dochází k přenosu protilátek proti jednotlivým nemocem,

zvláště pak respiračním infekcím, na které jsou děti (v zimním období
zvláště) náchylné. Kromě výživového a zdravotního hlediska kojení
není zanedbatelné ani hledisko psycho-sociální. Mezi matkou a dítětem vzniká nádherný intimní vztah, dávají si vzájemně radost, lásku,
bezpečí a jistotu, která se pak dále bude mezi matkou a dítětem rozvíjet po celý život. I proto se nejen ve světě, ale v posledních letech i u nás
stále doporučuje kojit dítě nejen do roka, ale raději (pokud to zdravotní
stav matky umožní) do dvou let, alespoň dvakrát denně. Snažte se však
odbourat noční kojení, které vzhledem k obsahu cukru v mléce může
dítěti zapříčinit zvýšenou kazivost zubů, pokud tyto po kojení nevyčistíte nebo alespoň neotřete navlhčenou gázou nebo mokrým kapesníčkem.
V této době může dítě dostat první vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (případně i proti planým neštovicím), pokud tuto
z nějakého důvodu nedostalo. O dalších vakcínách nepovinného očkování, které je vhodné pro děti tohoto věku, si povíme příště při osmnáctiměsíční preventivní prohlídce, na kterou dítě pozve váš praktický
dětský lékař nebo sestřička. 
inzerce

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.

