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Krásný den všem maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. 

Právě jste si stáhli 11 funkčních tipů Jak zvládat období vzdoru. Je to soubor rad a 

triků, které jsem za roky strávené s dětmi vyzkoušela a které nám pomáhají lépe 

zvládat přerod batolátka v samostatnou, myslící a tvořivou bytost. Dalo mi to trochu 

práce, ale protože věřím, že soubor pomůže překonat nejen toto období s klidem, 

pohodou a úspěchem, posílám jej dále – právě Vám. 
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Se srdíčkem a úctou 

Štěpánka Vontrobová 

autorka Kidedu Můj den 

 



1. Napojte se emočně na myšlení dítěte.  
 
Dítě nemyslí logicky, myslí a jedná zcela emotivně. Logické myšlení se v mladším 
věku teprve začíná tvořit. Hádat se s tříleťákem neposune ani Vás ani dítě. Takže co 
dělat, když se odmítá obléknout? Klekněte si k němu (úroveň pohledu z očí do očí je 
důležitá), stanete se rovnocenným partnerem, obejměte ho nebo se jej alespoň 
dotkněte a řekněte mu: „Chápu, že se ti nechce oblékat, v pyžámku je to super. Chtěl 
by sis ještě chvíli v pyžámku hrát? (Dítě odpoví“ano“.) Dobře, tak si chvíli hrej 
v pyžámku. Až si budeš myslet, že je čas se převléknout, tak tady už na tebe čeká 
tričko a kalhoty a moc se těší, až si je oblékneš. Já jsem tady a pokud budeš 
potřebovat pomoct, tak mi kdykoliv řekni.“ Poodejděte. Je dost pravděpodobné, že 
se dítě po chvíli začne samo převlékat nebo si vás přivolá na pomoc.  
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Co se stalo? 
Zodpovědnost za jeho 
rozhodnutí jste přenesli 
na něj. A hlavně jste mu 
dali najevo, že jste s ním, 
chápete jeho potřebu a 
aktuální náladu a nejdete 
proti němu.  

2. Vyprávějte příběh 
 
Když je potřeba, aby dítě udělalo to, co po něm žádáte, zkuste omezit příkazy, ale 
vyprávějte příběhy. Příběh o postýlce, která už volá svého nocležníka. Příběh o 
kelímku, kterému chlapeček nalil vodu a v té vodě vykoupal kartáček, příběh o 
lžičce, která vyskočila ze šuplíku a nabírala polívku z talířku holčičce přímo do pusy. 
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3. Pojměte činnost jako hru 

Jak zpříjemnit odchod do školky? Motivujte dítě třeba tak, že bude mít důležitý 

úkol, zamykat dveře od bytu, vybírat schránku (můžete třeba s tatínkem pár dní do 

schránky vhazovat veselé obrázkové vzkazy). Oblékejte si ponožky navzájem. 

Nachystejte oblečení Vaše a Vašeho dítěte na jednu hromadu, ať vybere, co si 

oblékne maminka a co je jeho. Nebo dítěti schválně navlékněte ponožku třeba na 

ruku a sledujte, jak bude reagovat. Velmi rádo Vás opraví- 

 

4. Staňte se modelem a příkladem 

Ukazujte dítěti, jak to děláte vy. Nebo nechejte dítě, ať Vás obléká, učeše, 

napudruje, ať vám vyčistí zuby nebo vás třeba nakrmí či přikryje v posteli. Když si 

potřebujete odpočinout, klidně si lehněte a požádejte dítě, aby Vám přineslo 

polštář, deku a přečetlo pohádku. Pokud nechce spinkat, motivujte ho tak, že si 

budete číst každý svou knížku nebo že může dítě přečíst pohádku Vám či svým 

oblíbeným hračkám. Funguje to skvěle. 
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Funguje skvěle, když 
jdete příkladem či 
necháte dítě převzít Vaši 
roli. 



5. Zapojte do akce hračky, loutky, panáčky z prstů nebo se staňte 

někým jiným 

V tomto věku, kdy nefunguje hlas rodiče, funguje téměř stoprocentně hračka 

(plyšák, dřevěná či textilní loutka nebo stačí jen panáček z prstů či nakreslený 

panáček na papíře). Hračka komunikuje s dítětem a ono s ní mnohdy lépe než 

s rodiči. Nebo udělejte zvířátko sami ze sebe (Jsme kočičky a neseme si na zádech 

pyžámko do koupelny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obraťte si úlohy a ptejte se dítěte.  

Co budeme dělat v koupelně? Dáme si mýdlo na kartáček, že jo. A po koupání si 

oblékneme bundu? Néé? Tak mi pojď ukázat, jak je to správně. Co uděláme, když 

dojíme jídlo z talířku? Dělejte, že jste to úplně zapomněli. Dítě Vás rádo opraví 

7. Vyhraďte si na všechny činnosti dostatek času a trpělivosti.  

Každá minuta, kterou teď „ztratíte“ se Vám vrátí v hodinách času později. Dítě se 

jednou samo od sebe oblékne a zajde si do koupelny umýt pusu po jídle, bez 

Vašeho dozoru a napomínání! To stojí za to. Nepolevujte, buďte rádcem a 

pomocníkem, ale nepodléhejte nutkání, udělat vše za dítě. 
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Zavolejte na pomoc hračky a 
mluvte jejich prostřednictvím.   
 
Nejrychlejší pomoc: Vytvořte 
dinosaura nebo panáčka z prstů 
– kdekoliv venku, v restauraci, 
ve školce. 



8. Vizualizujte všechny činnosti 

pomocí obrázků, písniček nebo 

kartiček s aktivitami 

Přibližte mu, co ho čeká pomocí písničky 

nebo obrázků s aktivitami, třeba Kidedu. 

Nakreslete mu denní plán (Pojedeme na 

výlet, jak to bude probíhat). Nechejte dítěti, 

ať si pomocí obrázků naplánuje, co bude 

dělat ráno/odpoledne/večer a pak mu 

pomozte vyhodnotit, zda opravdu vše 

vykonalo, splnilo. Splněné obrázky může 

odhazovat nebo umístit veselé samolepky, 

pokud se úkol podařilo splnit apod.  

 

9. Nechejte dítě se samostatně 

rozhodnout 

Činnosti, které si dítě samo nastaví, bude 

vykonávat s mnohem větším zájmem a 

zodpovědností. To platí po celý život a jde o 

vnitřní motivaci. Dejte mu možnost volby 

Vyber si z poličky tričko, chceš na kaší oříšky 

nebo mandle. „Kdo tě půjde koupat – 

tatínek nebo maminka?“ také funguje lépe 

než „Jdeme se koupat.“ Přimějete dítě 

odpovídat konstruktivně a vyhnete se 

hrozbě slova NE. 
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Vizualizujte činnosti, 
přenechávejte rozhodnutí a 
zodpovědnost na dítěti a 
dávejte mu možnost volby. 
Kidedu Můj den Vám cestu 
usnadní. 
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10. Oceňte slovně počínání dítěte 

Všiml/a jste si právě, že si dítě samo obléklo ponožku (Většinou Vám o tom radostně 

poví). Nesklouzněte k pochvale a už vůbec nehodnoťte dítě. (Jsi šikovný/a, Jsi 

hodný/a), ale okomentujte zkrátka jeho činnost s úsměvem a nadšením „Jé, tobě se 

právě podařilo obléknout si tu ponožku úplně sám, vůbec jsem ti nemusela 

pomáhat!“ a stačí dodat úsměv a dítě velmi podpoříte v dalším jeho počínání. 

Zrcadlete zkrátka radost dítěte, klidně poskakujte, pokud dítě také poskakuje. 

11. Nechejte věcem volný průběh 

Z vývojové psychologie víme, že každé dítě má v určitém věku různé preference. 

Někdo vydrží hodiny stavět lego, někdo si kreslí a někdo jezdí na kole. Fáze se střídají, 

takže to co dítě zaujme teď, už ho nemusí bavit za měsíc. Proto může být např 

problematické, aby se dítě samo oblékalo, protože k tomu prostě nemá potřebnou 

motivaci, není to pro něj důležité, jeho vývoj se aktuálně zaměřuje jiným směrem. 

Vyčkejte a zkuste to zase za pár dní či týdnů. Stejně tak netlačte, pokud je dítě třeba 

nemocné, prošlo si nějakým velmi silným emotivním zážitkem nebo jste v cizím 

prostředí. Stejně tak ho nevytrhávejte ze hry, domluvte se na dokončení jeho 

započaté činnosti a pak teprve začněte uklízet hračky. Vám také vadí, když Vás někdo 

vytrhne z práce. 
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Sdílejte radost z povedených 
aktivit, ale vyhněte se 
odměnám a převelkému 
chválení. Respektujte aktuální 
vývojovou fázi a zájmy dítěte. 



Tak co? Je to snazší, než se zdá?  

Napište nám na info@kidedu.cz, co u Vás pomohlo nebo jaké fígle máte vy. Ty 

nejlepší tipy pak v závěru roku odměníme originálními dárky z dílny Kidedu  

spolutvůrců.  
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CHCI  OBJEDNAT 

Kidedu Můj den je didaktická hra, 

která:  

• pomáhá dětem samostatně 

zvládnout rutinní činnosti 

každého dne, 

•  podněcuje fantazii a podporuje 

verbální vyjadřování dítěte 

skládáním a vyprávěním příběhů, 

• je dětskou verzí dospěláckého TO 

DO listu , 

• a hlavně FUNGUJE! 

• Máte rádi pomůcky, které neskončí v 
šuplíku? 

• Chcete, aby hračka vzdělávala a dítě si 
sní dokázalo hrát samostatně? 

• Hledáte originální dárek pro děti svých 
blízkých? 

• Preferujete hračky z přírodních a 
netoxických materiálů 

 
Zvolte českou hru Kidedu Můj den.  
http://www.kidedu.cz/#objednat 

Nebo pište na info@kidedu.cz 
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