
Drazí rodiče,

 svět se nám otočil znenadání vzhůru nohama a z tohoto nenadálého chaosu, který notně přiživuje i
všudypřítomná mediální průtrž mračen si svět ještě oblékl kabát naruby. Snad alespoň právě vlivem
těchto proměn nastane jakýsi  pomyslný  úklid  v našich myšlenkách,  právoplatné roční  období  pro
použití  úhloměru,  kterým  lze  změřit  a  vyhodnotit  směry,  jimiž  se  vydáváme,  úhly  pohledů,  jež
prostřednictvím toku našich myšlenek přebírají  žezlo  nad našimi  činy.  To,  jak  se  k sobě například
chováme a jakou měrou si navzájem věnujeme pozornost, lásku a péči. Můžeme otočit klíčkem, který
máme vzadu na krku a po libém zvuku cvaknutí zámku se moci hlouběji ponořit do sebe samých.
Vědomě se zaměřit na hodnoty, pro které ještě před jedním uspěchaným šálkem kávy časně z rána,
klovnutím na rty od dětí mezitím co jste sbírali klíče od auta, nebylo času ani prostoru. Čas se náhle
smrštil, pozbyl na důležitosti a prostor, ten pevně semknul paže a přitiskl své nohy k sobě. 

V této klaustrofobní, skličující realitě můžeme docela dobře vnímat každou nuanci vně vlastní duše,
v lascivným objetí  vln,  slévajících  se  na  nás  ze  všech  světových  stran.  Vlny,  které  popohání  vůle
strachu a tísně nejen z odebraného statusu absolutní svobody a nejistých vyhlídek tolik očekávaných
lepších zítřků. Jedno je jisté – neměli bychom pod rouškou dne ani noci takové obavy živit. Jedině tak
si totiž nezdřímneme na vavřínech ve chvílích, kdy bychom měli zůstat nejbdělejší. 

Mnozí  z nás  se  neobávají  jen  o  své  nejbližší,  řeší  také  existenční  otazníky  a  valné  většině  se
v neposlední  řadě  na  seznam  připíchnutý  na  ledničce  kupí  domácí  práce  a  úkoly  odněkud  z
„kyberprostoru“. Znepokojivá virtuální prohlídka, kterou s dětmi musíte s vypětím všech sil a často i
potlačeným vztekem na starostlivě unavené tváři absolvovat a odfajfkovat. A do tohoto obecného
nepohodlí tu a tam vyskočí jako potměšilý čertík z krabičky zaručený návod, rada či tip jak být tou
nejlepší hospodyňkou, rodiči svých dětí, jak nejlépe vychovávat od odborníka, který možná ani děti
nemá, jak rozvíjet dítě a zůstat přitom trpělivý, jak naučit děti si po sobě uklízet, jak zvládat jejich
výbuchy  vzteku  atd.  Tyto  nevyžádané  rady  kolikrát  zbytečně  otřesou  naším  sebevědomím  a  do
rozvířeného svědomí  se nám potají vloudí tichá prosba po náročném dni o trochu klidu a spánek
alespoň na několik málo hodin. A druhý den nás tato výzva vybízí a pokořuje znovu: „ Jak, že to tedy
na ty naše děti máme působit? Jak je máme rozvíjet, vzdělávat a přitom se z nich nezbláznit?..“ 

Pojďme se na to podívat trošku jinak. Uvědomujeme si vůbec, co vše pro naše děti naopak děláme,
jak je rozvíjíme, aniž bychom si to záměrně vědomě uvědomovali? � �

Je to vlastně velmi jednoduché. Není nezbytné sáhodlouze přemýšlet a vymýšlet, jak věnovat dítěti svou
pozornost a zároveň ho co nejlépe rozvíjet.

Jak říká jeden hezký citát od neznámého autora: "Dítě není třeba velmi vychovávat, stačí pěkně a slušně 
žít. Dítě se přidá."

A v tom tkví ta jednoduchost a krása. Postačí, když své děti s námi necháme" souznít". Vzájemný smích a
radost ze společných chvil budou rezonovat v naší i jeho paměti ještě hodně dlouho. Není nezbytné strávit
denně pro jejich rozvoj  dlouhé chvíle  řešením pracovních  listů  nebo snahou přeříkat  obsahem i  slovy
vyčerpávající básničku. I když občasné cvičení je pro děti přínosné a žádoucí. Podstata se nalézá jinde. Čas,
který  máme je  nenahraditelný.  Neopakovatelný.  Protože  právě  v  dětství  si  ratolesti  vštěpují  do  svých
hlaviček základní představu o světě. O chování, návycích, o rodině, jejího bezpečí a hřejivé lásce…

S procesem vzdělávání a rozvíjení osobnosti našich milovaných dětí začínáme jako rodiče již už od útlého
rána.  Děláme s  dětmi každodenní  činnosti,  dáváme prostor  k  tomu, aby měly  radost  ze spolupráce a
zároveň  se  tak  učily  formou  nápodoby.   Ráno  si  společně  usteleme,  oblékneme,  vyčistíme  chrup.
Necháváme dítě, aby vše dělalo zcela samo, i kdyby to mělo trvat delší dobu, učíme ho tím do budoucna
samostatnosti, nezávislosti na ostatních a zodpovědnosti vůči sobě. Dopomáháme pouze, když je to nutné.



Společně prostřeme stůl, ukážeme cvičně po krátkých úkonech jak a nechť to zopakuje. Dáváme tím dítěti
povědomí o sociálních návycích a řádu.  Nepochybně také cvičíme jeho dílčí  poznávací  procesy jako je
paměť,  schopnost  reprodukce-   zopakování,  posloupnosti,  serialitu,  analýzu  a  syntézu.  Vše  trpělivě  a
laskavě.  Ostatně  i  my  dospělí  se  tím  učíme  být  trpěliví.  Za  sebemenší  úspěch  ihned  bezprostředně
chválíme.  Nezapomínejme,  že  chvála  má nedozírnou moc.  Když  si  sáhneme hluboko  do  vzpomínek  a
vzpomeneme si na své první krůčky ve školce pochvala každého z nás popoháněla jako motor vpřed, je to
tak? � � Snažíme se vyvarovat zbytečného kritizování: " Takhle ne!", zvolíme raději:" Podívej, jak to mám já,
Pepíku. Vidíš, kde je vidlička a kde talířek? Zkus to také." Tím dítěti dáme prostor k tomu, aby se lépe
koncentrovalo,  nepošlapeme  tím  jeho  sebevědomí  a  podpoříme  zdravou  zvídavost  a  schopnost
flexibilního, pružného reagování. 

Respektujeme potřebu si hrát a pakliže nám to alespoň chvilka dovolí, snažíme se hrát si pospolu, pakliže
nás dítě ke hře a spolupráci vyzve. Toto období her zastupuje v předškolním věku nezastupitelnou roli. Dítě
si vytváří fantazii, manipuluje s předměty, procvičuje tím hrubou i jemnou motoriku, učí ho pravidlům hry
a zodpovědnosti. Pohádky dávají povědomí o dobru a zlu, rozpoznává charakterové vlastnosti, registruje
změny děje, vnímá tempo řeči a pohyblivé tóny hlasu.

U každého vaření rodič  jistě najde v daný den něco, kde se robátka mohou " pokydat" od hlavy až k patě a
přesto jsou ku pomoci. Mohou se blýsknout, co na tom, že mouku bude mít nejspíš i v ponožkách a nosní
dírce. Je to JEHO a NÁŠ nenahraditelný čas, který nám nikdo nevrátí. Hněteme spolu těsto, necháme ho,
aby z něj tvaroval, vykrajoval, válel-cvičíme tím tak jemnou motoriku, která je stěžejní pro další vývoj nejen
grafomotoriky a písma. Míchat salát, ozdobit puding, kde si dítě vytváří zázemí pro estetickou krásu, krájet
banán nebo strouhat sýr, kde si zase musí na základě zkušeností dávat pozor a být obezřetný, procvičuje
koordinaci ruky a oka, protože musí sledovat jak drží nožík a zároveň krájet. Aktivitami si i postupně vybírá
ruku,  kterou  se  mu  pracuje  lépe,  formuje  se  mu  lateralita.  V neposlední  řadě   mu  tak  dáme  pocit
vyjímečnosti  (  dětem  v  naší  MŠ  často  kladné  sebepojetí  chybí)  a  důležitosti,  že  se  smí  na  těchto  "
dospěláckých" aktivitách podílet. Ten oběd či svačinka mu pak chutná zaručeně jinak, viďte:-) 

A takto v podobném duchu s ním můžeme souznít celý den i s pohádkou na závěr, kterou si převyprávíme
spolu či alespoň s náhlednutím do knihy ..;-)

Takže naši milí a unavení rodiče – vidíte? Stačí tááákhle „málo“ a přitom je to tááákhle MOC! Málokdo se
z nás dokáže v pravou chvíli pochválit nebo cíleně přemýšlet a hledat ve svém jednání to pozitivní, protože
jsme zkrátka naprogramovaní  jinak.  Jistým zvrhlým způsobem pozitiva  pokládáme za  samozřejmost  či
máme  pocit,  že  nestojí  za  povšimnutí,  ale  jakmile  připálíme  bábovku  náhle  nám  přijde,  že  toto  za
komentář stojí. Co na tom, že všem okolo chutnala,že? :-)

 Moc  na  Vás  všechny  myslíme  ,  máte  náš  hluboký  obdiv  a  fandíme  Vám,  jste  báječní  i  když  si  to
nemyslíte! :-)
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