DĚTSKÝ SVĚT
Viktorka se nám mění před očima.
Nejde ani tak o vizuální stránku
(skoky během prvního roku byly
daleko nápadnější), jako spíš o to,
kolik si vždycky během měsíce, po
který ji nevidíme, dokáže osvojit
nových dovedností. Kdybychom tak
my, dospělí, měli stejně otevřenou
hlavu – to by nám ta anglická
slovíčka či počítačové termíny lezly
do hlavy samy!

Co je nového?
 Viktorka nezavře celý den pusu. Což jsme
my, redakční osazenstvo, zažili v praxi. Viktorka přišla, ukázala na jednu z redaktorek a
zeptala se: „Kdo je to?“ Na odpověď nečekala,
posloužila si ve vteřině sama: „Teta.“ Hned
poté namířila prstík na plyšového pejska, kterého mám na stole: „Co je to?“ A opět okamžitá reakce: „Haf haf.“ Pak přišla na řadu její
zvířátková knížka a potřeba pochlubit se.
Smršť otázek opět střídaly samoobslužné odpovědi. Takže jsme přešli od iáá na první až po
búú na poslední stránce.
 Věty skládá Viki například i tím způsobem, že řadí za sebou jednotlivá citoslovce.
Takže například scénu z oblíbené animované
pohádky, kde kachnička letí v letadle, komentuje slovy „gaga vrrr“.
 Viktorka je zvyklá na to, že pozornost maminky a vůbec lidí okolo je většinou upřena
jen a jen na ni. Takže když jsme se s maminkou na chvíli zapovídaly a Viki zjistila, že není
na pár minut hlavní hvězdou programu, udělala zdaleka tu nejroztomilejší věc, jakou
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mohla. Neječela, nekřičela, nestrhávala na
sebe prvoplánově pozornost. Ne. Vzala si dva
plyšové panáčky a střídavě jim oddalovala a
přibližovala hlavičky k sobě. K tomu vydávala
hlasité mlaskavé zvuky. Nevnímaly jsme ji, a
tak pusinkování nabralo na intenzitě. No a to
už zkrátka nešlo nevnímat…
 I když stojí její maminka metr od ní, nebo
dokonce když drží Viktorku v náručí, holčička
neustále sama sobě přítomnost nejbližší a nejmilovanější osoby potvrzuje: „Kde je mama?
Tady je“ – a přitom maminku láskyplně hladí
po hlavě. (Mimochodem – Viki miluje maminčiny dlouhatánské vlasy. Ráda si s nimi
hraje a pročesává je prstíky, mazlí se s nimi.
Něhu oplácí něhou.)
 Nejoblíbenější hračkou posledních dnů je
nafukovací kruh do vody. Chodí s ním po bytě,
nasazuje si ho na hlavu (a vypadá jak Mexičan), zastrkuje do něj hračky, a když jsou
v něm bezpečně usazené, tak je líbá. A vůbec –
pusinky Viktorka rozdává v poslední době čím
dál častěji. Rodičům, panenkám, plyšákům…
 Zrovna včera prý tatínek zabalil panenku
– miminko – do deky s kapucí a podal je Viktorce. Ta je vzala opatrně do náručí, chodila
s ním po bytě, houpala ho a potichu mu něco
„vyprávěla“. Bylo prý dojemné scénu pozorovat, protože ono miminko bylo pomalu tak
velké jako subtilní Viktorka.
 Nočníček…. Hmmm, když jsem zavedla na
tohle ožehavé téma řeč, Viktorka si zcela
správně ukázala dolů mezi nožičky a prohlásila „kaká“ (i čurání je v jejím pojetí „kaká“, to
jen na vysvětlenou…). Ale to je prý asi tak
všechno, co je v souvislosti s onou (pro ni
zjevně nesympatickou) nádobkou ochotná
udělat. Dokonce se na ni i posadí (ovšem zásadně jen s plenkou), vyčurá se a odejde. Takže
móóóc dobře ví, k čemu nočníček slouží.
Někdy si s ním jen tak hraje – obrátí ho dnem
vzhůru a zařve „gól“. (Gól znamená balon a

vypouklý nočníček jí ho připomíná.) V tomto
směru si Viki své rodiče celkem zdatně vychutnává.
 Jak prohlásila maminka, „Viki se celý den
buď řehtá nebo mluví.“ Mimo tyto dvě polohy
prý skoro nic jiného neexistuje. Sama si listuje
v knížkách nebo časopisech a komentuje obrázky. „Kde je mimi, teta, pán, haf haf, čiči…?“
„Tam je mimi, teta, pán, haf haf, čiči…“ Celkem si už sama se sebou skvěle pokecá.
 Na otázku „Jak se jmenuješ?“ odpovídá –
„Kiki“. Přičemž první slabika je vyzpívaná
směrem nahoru, při té druhé zase hlasem
klesne. Pokaždé se strefí do stejných tónů.
 Tančí hrozně ráda na písničku Kolo, kolo
mlýnský… Už dopředu se točí a pak sebou
bouchne o zem. Z čehož má pokaždé upřímnou radost. Chechtá se vždycky na celé kolo a
je schopná sebou praštit třeba dvacetkrát po
sobě. Komik…
 Usínací rituál: Vikinka dostala nový polštářek s oslíkem. Vždycky, když ji maminka
uloží do postýlky, dá pusinku oslíkovi a totéž
musí udělat i maminka. Líbat oslíka je v této
rodině povinností, jinak by se prostě místo
spaní stávkovalo!
 Žárlivost – jedno z hlavních témat posledních dnů. Když Viki vidí, že tatínek líbnul maminku, okamžitě se jednomu nebo druhému
sápe do náruče. Co si to vůbec dovolují – dávat
si pusu a nepřibrat ji k tomu!
 Maminka, která má tu výhodu, že může
pracovat z domova a ještě ke všemu může přizpůsobit pracovní dobu potřebám dcerky, se
děsí okamžiku, kdy bude muset najít chůvu a
nastoupit do práce na plný úvazek. Ostatně –
chůva… to je kapitola sama pro sebe. Která
maminka, zamilovaná do svého prcka, si dokáže představit, že její místo zastane – byť na
několik hodin denně – placená síla? Teď, když
píšu tyto řádky, si i po letech vybavuji, jaké dilema jsem v tomto směru řešila já.
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Viktorčin
denní režim
7.30 probuzení – 7.45 jogurt nebo chléb se
sýrem (máslem, pomazánkou), kousek jablíčka nebo papriky – 8.00 hraní a čtení s maminkou – 10.00 svačinka – NESTLÉ Jogurtová přesnídávka a NESTLÉ Baby sušenky –
10.30 procházka – 13.00 oběd (zeleninová polévka, maso + příloha), kousek zeleniny – 13.30
polední spánek – 14.30 probuzení a svačinka
– svačinka po probuzeni – NESTLE Mlíčko s
kaší, poté hra doma s maminkou – 16.30 odpolední procházka – 18.00 příchod domů, vítání se s tatínkem a společná hra – 20.00
společná večeře – 20.30 koupání – 21.00
zklidnění, čtení, prohlížení obrázků, poté kojení a spánek. V průběhu noci opět kojení. Dvakrát, někdy i třikrát. Maminka pořád ještě
nemá sílu Viktorku odstavit. Teoreticky na tuto
skutečnost sice připravena je, leč praxe jaksi pokulhává. Nechce nechat v noci Viki plakat.

20. měsíc obecně

Dítko má paměť
jako slon
V druhém roce života už začíná být mrně pro
své dospělé okolí partnerem. Dobře už rozeznává osoby, umí si zapamatovat křestní
jména, i když je samozřejmě ještě komolí. Také
si pamatuje jednotlivá místa, která jsou spojená buď se zážitky příjemnými (Viki například miluje bazény všech velikostí, voda je
hned po rodičích její největší láskou), nebo naopak nelibými. V žádném případě už se vám
nepodaří opít v tomto směru prcka rohlíkem.
Například dětskou ambulanci bude mít ještě
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dlouho spojenou hlavně s očkováním (také
Viki píchali zrovna před pár dny včeličku, konkrétně šlo o Priorix Tetra). I když se někdy rodičům zdá, že vývoj řeči je příliš pomalý, není
tomu tak. Obecně vzato – holčičky začínají
mluvit o něco dřív než kluci. Dítě už (skoro)
všemu rozumí a přiměřeně reaguje na informaci, otázku nebo výzvu.

Opakování,
matka moudrosti
Dítko v tomto období opakuje instinktivně
jeden pohyb či jednu činnost – někdy až do
omrzení. (Rodičovská trpělivosti, budiž posvěcena!) Je to jeho způsob, jak se něčemu novému naučit. Příkladem může být vylézání na
židli. Nahoru – dolů, nahoru – dolů, jednou,
dvakrát, třicetkrát… Nejde o to, že by si dítko
nedokázalo vymyslet nějakou lepší zábavu,
a proto mechanicky opakuje jeden a týž úkon.
Každé zdravé dítě má v sobě zakódováno, že
opakování je ten nejlepší způsob, jak zdokonalit své pohyby, rovnováhu a koordinaci.
A nepřestane, dokud SAMO nenabude pocitu,
že se mu konečně daří.

Pohyb, pohyb
a zase pohyb
Mrňata ve Viktorčině věku projevují obrovský
zájem o jednoduché kreslené pohádky a dokázala by prosedět u televize či „dývídýčka“ třeba
i celé hodiny (což pochopitelně moudrý rodič
nepřipustí). Klidně svému prckovi nějakého
toho Krtečka dopřejte, proč ne, některé kreslené pohádky jsou opravdu kouzelné, ale
dbejte i na to, aby měl dostatek fyzické akti-
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vity. V supermarketu neposazujte dítko do vozíku – jen ať pochoduje vedle vás, v domě je
nechte pěkně šlapat nahoru dolů po schodech
(snažte se nepoužívat výtah, ocení to jistě
i vaše ﬁgura), když jdete na procházku, nepoužívejte kočárek (na spaní na čerstvém
vzduchu samozřejmě ano). Nemusíte pochopitelně vytvářet nějaký speciální sportovní
program nebo si snad vymýšlet nějaké konkrétní cviky. Už jenom to, že vás bude potomek během dne napodobovat, mu zabezpečí
dostatečný „trénink“. Věšíte prádlo? Nechte
ho, ať vám podává kolíčky. Utíráte nádobí?
Dejte mu vlastní utěrku a umělohmotnou mističku. Bude ji utírat celým svým maličkým
tělem a ještě při tom bude zažívat pocit nebývalé důležitosti. Hodláte mu číst pohádku?
Nechte ho, ať si na gauč vedle vás vyleze sám,
ať se sám vyšplhá i do jídelní stoličky. Nepomáhejte mu, jen buďte nablízku coby případný
záchranář. Když zjistíte, že má váš mrňousek
rád písničky a že se po zaznění prvních tónů
začíná okamžitě kroutit, pouštějte mu je co
nejčastěji. Jen ať tancuje, jen ať se hýbe. Dítě
v tomto věku také miluje hru na honičku (v
parku na měkké trávě – ideální zábava…). Rodiče dělají, že za prckem pospíchají, už už ho
chytit, ale pořád se jim to nějak nedaří –
z čehož má mrně ukrutnou radost. Hra stará
jak lidstvo samo…

Nejde mi to a nejde...
Mám vztek!
Dítko už dokáže upnout pozornost na jednu
věc. Už neodbíhá od jedné činnosti k druhé tak
rychle jako dřív. Pomalu, ale jistě už začíná
zvládat i složitější úlohy spojené s rozvíjením
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jemné motoriky rukou. Občas, když se na něco
plně soustředí, se na jeho tváři objeví výraz
zaujetí – v tom okamžiku mrňous nevidí,
neslyší, nevnímá… Nevyrušujte ho, pokud
možno, z tohoto soustředění, nechte ho jeho
činnost dokončit.
Typické pro dítě v tomto věku je očekávání, že
se mu všechno podaří hned a napoprvé.
Pokud to tak není – a to tedy opravdu obvykle
není! – následují slzičky, vztek, pocit bezmoci.
Neúspěch je spojen především s těmi činnostmi, které jsou náročnější na koordinaci
rukou a očí a které vyžadují soustředěnost
a především trpělivost. Pokud součástka stavebnice ihned nepasuje tam, kam by podle
prcka měla, není výjimkou, že následuje záchvat zlosti – chudinka stavebnice je pak rozmetána do všech světových stran. Proto je
celkem pochopitelné, že dítko bude dávat
přednost hračkám, které zvládne bez těžkostí.
Přesto je dobré jednou za čas překvapit potomka novou – náročnější – hrou nebo hračkou a povzbuzovat ho k tomu, aby zkoušel
zdolat i tu úlohu, která se mu momentálně jeví
jako nezvládnutelná. (Třeba už několikrát
zmiňované lego – jednou do sebe ty dvě součástky prostě zapadnout musí. Ostatně Viktorce už se sem tam zadaří – a na své dílo je
nesmírně pyšná.)

Pravidlo jedné
jediné hračky
Prcek se mnohem lépe soustředí, když ho
v jeho bezprostředním okolí nic nerozptyluje.
Pokud má kolem sebe rozházené hračky
a přitom se potřebuje dobrat ke zdárnému
konci nějakého zapeklitějšího úkolu, je možné,
že ho bude nepořádek rušit. Navrhněte mu,
aby si uklidil všechny věci, s nimiž si hrál předtím. Když totiž upne pozornost jen na jednu
jedinou hračku (hru, činnost), je daleko pravděpodobnější, že svůj úkon také dokončí.
A pokud něco opravdu dokončí, chvalte ho.
CHVALTE HO HODNĚ!
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Slovo pediatra
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Ve 20. měsíci měří batole cca 85 cm a váží v průměru 13,5 kg. I v této
době se dále rozvíjí jeho motorický vývoj. Dítě již zvládá chůzi do i ze
schodů s oporou a pokouší se chodit ze schodů samo. Lépe udrží rovnováhu. Kope do míče, zpočátku velmi nemotorně, ale stále více se
v motorických dovednostech zlepšuje. Dále se zdokonaluje v již naučených činnostech: staví věž z kostek a raduje se, když do ní máchne
ručkou a celá stavba se bortí se slůvkem „bác!“.
Hraje si soustředěně, napodobuje při hře zvuk auta, vláčku, sirény
apod. Spolu s větší pohybovou dovedností si batole obohacuje i herní
„rejstřík“. Běhá, skáče, leze, koulí se, hází míčem – procvičuje koordinaci celého těla. Rozvíjí si také jemnou motoriku (pohyby prstů a celé
ruky), dělá bábovičky z písku, staví komín z kostek, učí se držet tužku,
čmárá s ní po papíře, napodobí i svislou čáru. Snaží se manipulovat
s drobnými předměty.
Nácvik sebeobsluhy může být pro batole také prima zábava. Učí se jíst,
oblékat se, čistit si zuby, uklidit po sobě hračky. Později se dítě stává
konstruktérem – používá jednoduché stavebnice, skládá tvary, z kostek staví rozsáhlejší stavby, které pak samo s oblibou boří. Hračkami se
stává vše, co je v dosahu, např. prázdné krabice, skříňka, smeták, nádobí aj. Přirozená zvídavost dítěte nutí rodiče k větší ostražitosti:
zásadní je dávat pozor na elektrické zásuvky, pády z výšek, stržení
předmětů, opařeniny apod. I přes všechnu opatrnost a starostlivou péči
dospělých představují úrazy v domácnosti největší nebezpečí.
Batole v druhé půlce druhého roku zná cca 30–35 slov a mluví i v krát-

kých jednoduchých větách, napodobuje různé zvuky a označuje slovně
věci ve svém okolí. Má jen krátkodobou paměť, nerozeznává dobré od
špatného, neposlouchá. Pokud je mu něco nařizováno, má vlastní logiku, která se zcela liší od dospělých. Jistě chodí, dokonce se při procházce vzdaluje na několik metrů od matky, přitom zkoumá věci kolem
sebe. Po chvíli se zase vrací zpátky k matce. Batole zkoumá i chování různých předmětů: koule se kutálí, kostka ne, papír se v ruce zmačká.
Z těchto poznání mu vyplývají další zkušenosti. Začíná třídit věci, které
mají společné vlastnosti. V knížce si prohlíží obrázky a pojmenovává
zvířátka a přiřazuje jim vlastnosti (pes – haf, kráva – bů), otáčí vždy
několik stránek najednou, neumí ještě listovat jednotlivé strany.
Děti ve 20 měsících věku již přes den používají nočník, v noci však většinou mívají ještě pleny. Pravidelnou osobní očistu a čištění zubů přijímají děti tohoto věku většinou jako samozřejmost. V této době se jim
začíná prořezávat druhá stolička; první stoličky, špičáky a řezáky již
bývají zpravidla prořezány.
Dopřejme dětem zdravou, nekořeněnou stravu s dostatečným množstvím mléka, mléčných výrobků, masa, ovoce a zeleniny. Dítě má své
oblíbené potraviny a zároveň odmítá jídlo, které mu nechutná. Nikdy
nenuťte dítě do jídla, které mu nechutná a které nemá rádo, jinak u něj
můžete vypěstovat odmítavý postoj k jídlu, případně i s projevy návykového nechutenství.
Pokud si nevíte s jídelníčkem svého batolete rady, poraďte se se svým
praktickým dětským lékařem, případně s dalšími odborníky, které vám
lékař doporučí. Kolem 20. měsíce jsou děti většinou přeočkovávány na
spalničky, příušnice, zarděnky či také plané neštovice. Z nepovinných
očkování stojí za úvahu očkování proti meningokokům, případně pneumokokům, pokud dítě nebylo již dříve proti těmto zákeřným nemocem očkováno. 
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