TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
SPORT TUŽÍ TĚLO
I DUCHA
Fyzická aktivita napomáhá k rozvoji myšlení
a sportující dítě se lépe
orientuje ve společnosti. Jaké aktivity můžete se
svým špuntem absolvovat?
● 0 až 12 měsíců
V prvním roce života se
nejviditelněji rozvíjejí motorické schopnosti. Rodiče
by fyzickému vývoji měli
nechat volný průběh (neposazovat dítko předčasně, nevodit ho za ručičky,
když ještě neumí ťapat samo). Zároveň vývoj můžete přirozeně podpořit – například chcete-li drobečka
pobídnout k tréninku lezení, zkuste mu oblíbenou
hračku posunout o pár
centimetrů dál od jeho
hrací podložky. Odborníci
vřele doporučují kojenecké
plavání, při němž dítě rovnoměrně zapojuje všechny
svalové skupiny.
● 1 až 3 roky
Pokud dítě neprotestuje,
pokračujte v plaveckých
kurzech. Kolem druhého
roku věku, kdy už dítě bez
problémů chodí i běhá,
můžete přibrat cvičení rodičů s dětmi, které by mu
mělo dát všeobecnou pohybovou průpravu a navíc
poprvé přijde do většího
dětského kolektivu.
● 3 až 6 let
Ještě nenastal čas na specializaci, ale spíš dítěti nabídněte ochutnávku
různých sportů – plavání,
běh, jízda na kole, lyžování. V tomto období by
mělo být sportování věcí
všestrannosti a především
zábavy.

Jak z potomka
vychovat génia?
Možná vám připadá nesmyslné
přemýšlet s miminkem v náručí o jeho
studijní budoucnosti. Už v dětství však
můžete položit základy jeho vzdělání.

T

řeba se to nezdá, ale dítě
se vlastně učí už od okamžiku svého příchodu
na svět. Jeho prvními
učiteli jsou pochopitelně rodiče. Záleží především na naší
trpělivosti a důslednosti, jak
se bude dítko vyvíjet, jak bude
vypadat jeho další život. Právě
na rodičích leží rozhodnutí, zda
budou stimulovat přirozený
vývoj svého potomka a podporovat jeho schopnosti, nebo ho
nechají růst jako příslovečné
dříví v lese a jeho potenciální schopnosti budou zahálet.
Jak tvrdí odborníci, v každém
malém človíčku dřímají netušené možnosti, jen potřebují

včas probudit a rozvíjet se.
A od toho jsou tady už od začátku rodiče.

Komunikující
nemluvňata
Hrát si s dítětem, prohlížet
si knížky, zpívat mu písničky
a vyprávět pohádky by pro
starostlivé rodiče mělo být samozřejmostí. Právě tehdy totiž vaše ratolest dostává řadu
podnětů z vnějšího světa, které si ukládá do svého mozku
a díky nimž se vyvíjí.
Máte však ještě několik
dalších alternativ, jak podpořit
rozvoj a vzdělání svého robátka ještě před tím, než nastou-

pí do mateřské školky. Jednou
z možností je například metoda zvaná Baby signs neboli
dětské znaky, díky nimž mohou slyšící mrňousci, kteří
však ještě nedokážou mluvit,
komunikovat se svými rodiči a ukázat jim, co potřebují,
co prožívají nebo co je trápí.
Díky tomuto „znakování“ rodiče lépe pronikají do světa
svého dítěte, lépe je chápou
a snáze se s ním dorozumívají.
Znakující děti začínají mluvit
navíc mnohem dřív než jejich
vrstevníci a používají rozmanitější škálu slovních spojení.
Ve dvou letech byli znakující
kluci a děvčátka v průměru
ve vývoji o tři měsíce napřed
a ve třech letech už měli náskok v rozvoji řeči o celý rok
před neznakujícími dětmi.
Autorky metody dokonce dokázaly, že kluci a holky, kteří
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Emoce se nemají
podceňovat
Emoční inteligence, pro niž
se užívá zkratka EQ, se začíná utvářet již v raném dětství,
a pokud její rozvoj odstavíme
na vedlejší kolej, promrháme u dítěte jedinečnou dobu
k jejímu osvojení. Manažeři
velkých firem například platí
vysoké sumy za kurzy emoční inteligence, aby dokázali
navázat lepší kontakt se svý-

mi kolegy, uměli s nimi lépe
komunikovat a dokázali firmu
úspěšně vést.
Vzájemné sdělování pocitů a nahlížení do zákoutí lidské duše umožňuje rozvíjet
empatii. Snažte se proto pro
svého potomka fungovat jako
zpovědní vrba, které se vždy
může vyplakat na rameno, ale
s níž se samozřejmě může
a má i podělit o své radosti.
Empatii můžete podporovat
už u nejmenších dětí, které
ještě neovládají řeč. K průniku do jejich světa a myšlení
poslouží zmíněné znakování.

Do you speak
English?
Nikdo nepochybuje o tom,
že bez cizího jazyka je člověk
téměř ztracen. A tak si mnozí rodiče kladou otázku, kdy
a jak s učením své ratolesti za-

čít. Současné trendy ukazují,
že nejefektivnější je seznámit
s cizí řečí už malá batolátka,
která prakticky neovládají ani
svou mateřštinu. Do pěti let se
totiž u dítěte vyvíjejí řečové
schopnosti, a proto je v tomto období největší šance, že
si váš potomek cizí řeč osvojí
lehce jako svůj rodný jazyk.
Později už nastupuje metoda
šprtání slovíček a memorování gramatických pouček.
I u nás již existuje několik programů, které nabízejí
jazykové kurzy pro miminka
a batolátka. Nejčastěji to jsou
kurzy angličtiny a za zmínku
stojí novinka na našem trhu,
kurzy Go Kids! English, které kromě angličtiny používají
i znakování jako most mezi
jednotlivými jazyky. Pro dítě
je totiž snadno pochopitelné,
že jeden výraz se dá vyjád-

řit znakem a několika zvuky
(slovy v různých jazycích).

Který kurz je
nejlepší?
Určitě není třeba obíhat
všechny kurzy v okolí a odrovnat sebe i mrně. Uvažte
podle povahy svého drobečka, co mu bude nejbližší – zda
zvolit jazykový kurz, znakování nebo snad sportovní
vyžití. Navíc mnohé kurzy
ve svém programu spojují dvě
i více aktivit najednou.
A především nezapomeňte, že někdy ke štěstí vašeho
miminka bohatě stačí, budeli vás mít nablízku. Všechny
vzdělávací programy a školičky jsou pouze podpůrným
prostředkem pro lepší vývoj
človíčka. Máminu náruč a tátovo pohlazení mu ani sebe●
lepší kurz nenahradí.

Text: Jana Prosecká / Foto: Profimedia.cz (4) a Fotolia (1)

jako batolata znakovali, měli
vyšší IQ než jejich „obyčejní“
vrstevníci.
Jak začít s metodou znakování se můžete dozvědět
buď ve dvouhodinovém semináři pro rodiče, které se
pořádají po celé ČR, nebo
z výukových materiálů, které
jsou v prodeji na internetu na
www.babysigns.cz.

inzerce

SVĚT ŽENY • 63

CZ 195x124 SvetZeny.indd 1
56-63 rodice - red. tip.indd 63

26.2.2010 10:47:15
9.3.2010 16:13:18

