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DE]TE DiTĚTl S SEBOU

ali,,i.)!Tí,) }iir,,ii,u i.i ii.}}l. aí j -,i_ii:
N4ůžeteSi k tomU VZít obrázkovou knížkunebo

ě}i,:.í}l.i._|,_

i)il i !., i-,.,:-.il,i

s popovídejte

i'íj i!1,!ý

:i.

NĚC0 DUVĚRNÉH0,
"

(P všáka, hračku, šátek),

s ditětem, které do školky

už chodi (mě o by tam ale chodit ládo, dby 5€ Vaše dítě nevystrašilo barvitým ičenímzlých
Zážitkú), Vyhnéte se Iegativním poplsům, jakO ,,tan,] tě r'laUčí pos OUchat",

,,tam 5e

5 te|]ou

nikdo dohadovat nebude" apod,

Kkdyž řeknete, že přijdete po obědě, mě i byste po obědě přilít,

Při odchodu napi do kina á5kyplně a 5j]stotoU řek|ěte, že OdcháZíte, aIe ujiněte dítě,
že se Vrátíte, Dítě potřebuie pocit, že se na vás můžespoIehnout, chyboU ]e, \,ryplížit Se
tajně z domu Dítě 5e cítíZrazené a strach z od oučeníse jen proh ubuje,

PLATÍ, ŽE ZBAV|T SE SVÉÚZKOSTI

ZNAMENÁ ZBAVIT DÍTĚ JEHO ÚZKOST|

V tom, jak prožíVáte nastáValící s tuaci vy, Děti dokážou velm] cit|vě poznat
projevy Strachu u rodičů.Pokud n]áte strach Z od oučeníoddítěte a ne.]ste skutečně přesvěd

Udě ejte si jasno

čenío tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste mě i přehod|Otit nástlp dítěte do ško ky,
Případně se dohodněte, že ditě do ško ky bude vodit te|, kten/ s tím má menší prob ém,

Nebude zažívat špatné pocityspo]ené Stím, že budejediné, ktelé 5 neL]míObéknout
ka hoty nebo doiít na záchod,

iii

ii ::i-,:.i7'!.,'.,l il:j|:|,,ria,. i! : i , i
i, i|i.L,',Jli:?ij :-::: rrl.iz ;.l,
:-|:

it|

:

,
; ;

: :

' j

:. i

':

i

j

i,

;

.

,,l

i:']

11

rj,i

:!:

Zvýšítetak sebedůVělu dítěte,
^ládne,
Pokud má dítě chod t do ško ky rádo, musí k ní mít kladný vztdh, Z toho dUVOdU
|ji|:.|)'|
iaíj:.| 'eia ř a | ::::,.; lt',',l.a';:,lj j !:j (ditě |emůže mít ládo r]ěco, Co mU
jakO
předkládáte
''".,a,l|
trest) - vyhněte se výhrůžkám typu ,,když budeš zlOb t, nechám té

Lš:
Š§
§

Uiistěte dítě, že mu Věřite a že to Ulčitě

il

ve školce iodpoledne",

'š

Dltě prož va stles nejen z toho, že je ve školce bez rodičůa zvyká si na nové prostředí,
Přidá se strach z toho, že se že a odměnu pak nedostane. samozřejmě - pokud den
ve

šlolce probéhne v pohodě

-

chva te dítě a jděte to os|avit treba do cukrárny nebo

kupte nějakou drobnost, lvateriálníodměny by se a|e nemě|y stát pravid em, ditě by pak
hračku r,ryžadovalo každý den.
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pRolv]LuVTE sl s UčITELKoU 0 MožNosTEcH posTupNÉ

ADAITAcE DíTĚTE
5 dltětem Ze Začátku můžetejit do třídy, dítě můžejít jen na dVě hodiny apod.

Roz oučeníby se nemělO piíl]š protahOVat,OVšen] l'leodcháže]te ani narychlo

nebo tajně,

an

Ve VZtekU pO hádce s dítětem,

PhDr 1imona Hoskovcová, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
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