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a její 23. měsíc života
Viki – kroky,
skoky, pokroky…
Při návštěvě, kterou zmiňuji v úvodu, jsem se
přivítala nejdříve s Viki a pak s její panenkou
(oběma jsem potřásla rukou a obě jsem pohladila po hlavě). A protože se tito prckové
opravdu vyvíjejí ve skocích, zareagovala holčička tak, jak by bylo ještě před měsícem ne-
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Nedávno vtrhla
Viktorka do
redakce jak
velká voda.
Tlačila před
sebou kočárek
s panenkou a tvářila
se jako hrdá matka.
Tedy přesněji řečeno –
měla v obličejíčku tentýž
výraz, jaký nasazuje její
maminka, když si veze
v kočárku svůj vlastní poklad.
(Ne že by v něm snad aktivní
Viki pobývala příliš často, to
už musí být opravdu těžce
ospalá nebo ucaprtaná...)
Tuto krásnou holčičku
máme možnost pozorovat
(a psát o ní) téměř dva
roky – vlastně jsme ji
poprvé viděli už pár dnů
po porodu. No a dnes
rodiče pomalu vybírají dort
i se dvěma parádními svíčkami – ty bude
Viki sfoukávat (samozřejmě před
objektivem redakčního foťáku)
v příštím čísle. A sfouknutí
svíčky udělá také
symbolickou tečku za
tímto naším seriálem…

myslitelné: usmála se (do této chvíle se na
nás, redakční osazenstvo, vždycky jen mračila,
protože na nás kouká jako na zloděje maminčiny pozornosti) a pronesla: „Teta Viki nána
malá.“ Přeložím: „Teta pohladila Viki i panenku.“
Do té doby s námi buď nekomunikovala
vůbec, anebo se při tom držela křečovitě
mámy. Tentokrát hovořila přímo na mě.
Úspěch! (A ještě jedné věci si nešlo nevšim-
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nout – ještě před pár
týdny si holčička říkala Kiki, teď už
má co do jména
jasno…)
V současné době prý Viki celý den nezavře pusu,
maminka má obvykle večer hlavu jak pátrací
balón. (Tento stav potrvá zhruba až do puberty
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– pak ovšem děťátko
plynule přejde
k opačnému extrému a na nemožného rodiče
nepromluví a nepromluví. Už se těšíš, maminko?).

Do holčiččina
slovníku kvapem
přibývají nová slova
i celé věty:
„Baba ham ham pipipi.“ „Babička sype slepičkám zrní.“
„Viki pave.“ „Viktorka plave.“ (Vodu miluje,
maminka s ní jezdí pravidelně do aquaparku.)
„Mama, Viki houpy.“ „Viki se chce pohoupat.“
A když se vedle ní houpe. i nějaké další dítě,
prohodí Viktorka směrem k mamince:
„Aha mama, mimi houpy.“
„Mama, Viki á hop“ – zase znamená, že se chce
jít sklouznout na klouzačku.
Když se Vikince podaří postavit něco z lega
anebo když sama vyleze nahoru na klouzačku,
vyžaduje pochvalu: „Aha mama, aha tata…“
A když ji cokoli zaujme, okamžitě se o své zážitky dělí: „Aha, mama, ptácek.“
Když holčička objímá panenku, nezapomene
svoje chování nahlas okomentovat (komentuje naprosto všechno, jak už jsme psali o kousek výš): „Viki nána malá“ – „Viktorka má ráda
panenku.“ A přitom ji k sobě silně tiskne. Té
samé pozornosti se dostává i plyšákům. Než
je Viki všechny pozobjímá, má na nějakou tu
hodinku o zábavu postaráno.
Viktorka také s nesmírnou chutí staví rodiče
do latě. Když chce, aby si s ní hráli („tata po
teda“ = „táto, pojď“), určí jim přesně místo, kde

mají stát nebo sedět – a běda,
když se o nějaký ten centimetřík posunou: „Mama, tady
hači.“
Každou návštěvu, která zavítá
do jejich domácnosti, prý okamžitě odvádí do kuchyně a důležitě
jí vysvětluje, že „tady mama vaví,“
a nezapomene k tomu nikdy přidat
„ky baba vaví“ – „taky babička vaří“…
Mimochodem, když už jsme se ocitli v té kuchyni – drobounká Viki se staví k jídlu stále
ještě se značnou rezervou. Ještěže existují kašičky, které si po nějaké době znovu oblíbila
a díky kterým se snaží rodiče dohánět holčiččin vitaminový i energetický deﬁcit. Maminka
poslední dva měsíce střídá dvě kaše, které
slouží jako zdravá a lehce stravitelná večeře –
jde o Osmizrnnou kaši Biﬁdus a o Banánovou
kaši, obojí od Nestlé. Jako všechny děti, tak
i Viki miluje sladkosti – a tyhle kašičky sladké
jsou, i když přidaný cukr byste v nich hledali
marně.

Dárečky,
co jsou i nejsou
k narozeninám
Pozorovat Viktorčiny rodiče (hlavně tatínka,
který je expert na rozmazlování) je někdy do-
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cela legrační. Viki sice oslaví druhé narozeniny
teprve za měsíc, ale táta jí kupuje hračky
zhruba někdy od ledna. Když ho někdy potkáme s krabicí pod paží, už z dálky hlásí: „To
je mašinka (stavebnice, panenka atd. atd. atd.
) pro Viktorku k narozkám.“ Dárky cpe na
různá utajená místa v bytě… pak kolem nich
chvíli chodí jako mlsný pes… načež je nejpozději do týdne vybalí a kochá se Viktorčiným
nadšením. Jojo, zamilovaní hrdí tátové –
všichni jste stejní…
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23. měsíc
obecně
Hrát si
a objevovat svět
Dětské hry vždy nemusejí znamenat jen způsob, jak si krátit čas. Naopak – významnou měrou se podílejí
na vývoji osobnosti. Děti si hrají úplně
jinak než dospělí. My, „velcí a rozumní“, vyžadujeme k tomu, aby hra
vůbec mohla fungovat, pravidla hry a cíl.
Prckové si naopak vytvářejí pravidla teprve
při hře a žádný cíl nepotřebují. Dokážou si zaujatě hrát celou věčnost. Pomocí hry touží porozumět světu, do kterého se narodili, touží si
v něm najít svoje místo. (Když se Viktorčina
maminka potřebuje na chvilku stáhnout k počítači, dokáže se malá v naprosté pohodě sama
zabavit. Jezdí si s mašinkou po celé místnosti,
staví kostky, dává papat plyšákům a vozí panenky v kočárku. Vše pochopitelně komentuje
(metál za trpělivost pro všechny matky
světa!!!) a po očku mamču sleduje – úplně jí
stačí, že je nablízku. Občas se k ní přiběhne
pomazlit, a když dostane pusinku, zase spokojeně odcupitá za svými záležitostmi. Stejně
jako je maminka něžná k Viki, je pak holčička
něžná k panenkám a plyšáčkům. Pusinkuje je,
objímá, hladí… prostě „Viki malá…“

Kdo se má v těch
hračkách vyznat?
Nabídka hraček – i pro tak malé děti, jako je
Viki – je na našem trhu obrovská. Rodiče si
mohou vybírat z nepřeberného množství variant, což je v důsledku možná znejisťuje při
rozhodování, jakou hračku zvolit. Takže se
často stává, že lákavé nabídce neodolají a nakupují jak utržení ze řetězu (viz zběsilé přednarozeninové jízdy Viktorčina taťky). Máma
a táta ve svém mrňouskovi spatřují kousek
sebe sama a neustále mu pořizují věci, které
se jim jako dětem líbily – a které pro ně tehdy
byly nedosažitelné…
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Rodiče:
„Poradci
pro hraní“
Výše popsaná pohnutka – „nakupuji, protože jsem nic takového v dětství
neměl“ – je v zásadě pochopitelná, ale přesto byste si měli uvědomit, že vy, rodičové,
jste pro dítě něco jako „poradci pro hraní“.
S tím souvisí i dvě nejdůležitější zásady:
 Berte v potaz věková doporučení výrobce
hračky.
 Volte značkové výrobky.
Pak můžete mj. vycházet z toho, že hračky odpovídají výsledkům výzkumů vývojové psychologie (o větší bezpečnosti značkových věcí
nemluvě). Získáváte tak záruku, že dítěti nenabízíte věc, pro kterou ještě není dostatečně
zralé, nebo naopak – která by je rozvíjela nedostatečným způsobem. Je-li nějaký prcek
hračkou přetěžován, reaguje odmítavě (odvrací se, nebo dokonce začne plakat), protože
se cítí být frustrován.
Mrňouskovi příliš neprospívá, pokud mu opatříte horu hraček a necháváte na něm, aby si
„vybral“ (to vše přitom konáte v té nejlepší
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víře…). Takové „předávkování“ totiž dítě přetěžuje. Kromě toho jsou mnohé – na první pohled úžasně vypadající – hračky zcela
neefektivní, protože dítko s nimi nemůže naprosto nic podnikat. Čím je dítě menší, tím by
měl být jeho svět hraček přehlednější.

Nehrají si spolu,
ale vedle sebe
Bude to ještě hodně dlouhá a složitá cesta, než
se u človíčka vyvine tzv. sociální kompetence,
soucit, schopnost vycítit náladu druhého člověka, ohled na ostatní. Na této cestě představuje hraní dost důležitý prvek. Ve druhém
a třetím roce života tráví už spousta dětiček
svůj čas ráda s vrstevníky, ale většinou si ještě
hrají odděleně. Tu a tam se podívají, co druhý
cvrček dělá, ale o kooperaci ještě téměř nemůže být řeč. Spíše jeden druhého trochu poodstrčí a potom se docela diví, když se objeví
protestní křik. Pro mnohé prcky do věku dvou
let může dokonce skupina dětí představovat
stres. Pak se mrňousek vystrašeně stáhne
někam do kouta nebo hledá uklidnění v maminčině náručí. Pokud dítko pláče, měli byste
s ním skupinu co nejrychleji opustit. V tomto
věku byste se ještě neměli důrazně pokoušet
zvykat dítě na kolektiv. Občas pozvěte nějakého kamaráda na hraní domů. Pokud se toto
setkání totiž odehrává u vás doma, vaše dítko
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bude k druhému cvrčkovi přistupovat s větší
sebedůvěrou. Později můžete pozvat i dva „kamarády“. Rozumí se samo sebou, že váš prcek
by měl mít tyto své vrstevníky rád – i malé
děti už pociťují sympatie a antipatie.

Slovo pediatra

Ve 23. měsíci batole měří cca
87,5 cm a váží v průměru 14 až
14,5 kg. Děvčátka jsou drobnější,
MUDr. Renáta Růžková
mají menší výšku i hmotnost než
z Odborné společnosti
chlapci. Dítě se před ukončeným
praktických dětských lékařů
druhým rokem života dále ve
všem zdokonaluje. Chodí po schodech bez držení a při tom začíná střídat nohy. Poskakuje, je-li drženo za ruku,
běhá bez pádů. Umí si již samo obléknout jednoduchý oděv (pokud se mu chce),
učí se rozpínat a zapínat knoﬂíky.
V této době nastává prudký rozvoj řeči a myšlení. Dítě se učí používat tóny a melodie, užívá jména. Batolata ve 23. měsíci mají individuální slovní zásobu – okolo
50 až 100 slov. Tvoří z nich jednoduché věty, vedle citoslovcí se v jejich řeči objevují už i slovesa (např. brm brm se mění na bumbat). Ještě nesprávně artikulují,
ale už začínají používat otázku „co je to?“. Batolatům nikdy neodpovídejte jejich
řečí, nešišlejte na ně, nazývejte činnosti, osoby a věci pravými jmény. Správná a srozumitelná odpověď na otázky vašeho potomka vede batole k postupnému přizpůsobování se vaší řeči se správnou výslovností. Začíná proces sebeuvědomování a
z toho vyplývající negativismus – „ne, nebudu, nechci“. Dítě chce všechno dělat samo,
často se vzteká, když se mu něco nedaří nebo mu něco zakážeme.
Typické pro toto období jsou tzv. afektivní záchvaty, které přivádějí mnohé rodiče k
zoufalství. V afektu batole dostává záchvaty vzteku, běhá po místnosti, křičí, neumí
se ovládat. Vrhá se na zem, kope, vzlyká… Při pláči může i promodrat v obličeji, protože se ve chvíli tohoto afektu nedokáže nadechnout. Naštěstí tyto záchvaty většinou
netrvají déle než do cca 3 let věku. Jak tyto afektivní záchvaty vašeho miláčka zvládat?
Nenuťte dítě (pokud možno) dělat něco, co mu v té chvíli není příjemné. Nezakazujte
mu to, co má rádo, a když, tak šetrně – rozmluvou. Rozkazy „musíš, nesmíš“ nejsou
v takové situaci nejvhodnější. Nekřičte na dítě, nerozčilujte se. Zkuste batole přidržet
chvíli při zemi, většinou se zklidní. Pokud je to horší, vyčkejte, za chvíli se uklidní samo.
Nikdy dítě po afektivním záchvatu netrestejte, ale vždy zabraňte případným úrazům.
Ochránit své dítě před zraněním je v takových chvílích prvořadým úkolem. 
inzerce

