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Úvod
Inklúzia, včasná starostlivosť, zabránenie diskriminácie a právo na spoločné
vzdelávanie sa stali témou dňa. Súčasťou nového myslenia je aj priblíženie
pomoci – bez zbytočného otáľania, posúvania dieťaťa medzi inštitúciami,
písania žiadostí, hľadania odborníka, čakania na rozhodnutie komisie. Prináša to
nielen nové nároky pre odborníkov, ale aj nové možnosti pre školy a školské
zariadenia, hlavne pre samotné dieťa a jeho rodinu. Čím skôr sa dieťaťu, ktoré
to potrebuje, dostane cielená pomoc pri vývine, tým menšie bariéry pre
vzdelávanie bude nutné prekonávať, ak sa stane školákom. Tomuto má
napomôcť aj táto pomôcka pre diagnostiku a podporu.
Pred dvoma desaťročiami vznikla v Nemecku v zariadení pre podporu detí
s vývinovými problémami diagnostická pomôcka (Haberkorn, Hohmann, 2008),
ktorá sa ukázala ako dobrý nástroj pre interaktívne intervencie a pre posilnenie
rodičovských kompetencií. Dlhoročná prax a potreba riešiť časté problémy pri
sledovaní a podpore vývinu dieťaťa a jeho rodičov priviedla autorky k hľadaniu
novej cesty. Nemeria vývinové parametre, ale umožňuje orientovať sa v situácii
dieťaťa, motivovať ho a podporiť v procese učenia a dosahovania vývinových
úloh. Vychádzali zo známych a používaných vývinových testov.
Pomôcka bola publikovaná ako Pestré kamienky – domček môjho vývinu (org.:
Bunte Steine – Mein Entwicklungshaus). So súhlasom autoriek bola u nás prvý
raz uverejnená v učebnici Liečebnopedagogická diagnostika (Horňáková, 2019).
Je určená hlavne študentom liečebnej pedagogiky. So zámerom rozšíriť jej
dostupnosť a využívanie, dozrievala myšlienka vydať pomôcku aj s metodickým
doplnením pre našich odborníkov, ktorí pracujú v predškolských zariadeniach
a vo včasnej intervencii.
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1 Genéza diagnostickej pomôcky
Autorky Sabína Haberkorn a Ute Catharine Hohmann (2008) pracovali v centre
včasnej intervencie a v inkluzívnej materskej škole ako liečebné pedagogičky.
Ich úlohou bolo podporovať celostne vývin dieťaťa. Denne sa potrebovali
rýchlo a dobre orientovať v situácii dieťaťa a reagovať na jeho vývinové
potreby. Tiež pracovali na podpore prostredia a rodiny. Bežne používané
vývinové testy neboli pri vážnejších poruchách vývinu dosť citlivé. Stávalo sa
aj, že neboli presne vyplnené, lebo rodičia si všetko nepamätali, alebo nevšimli.
Aj keď dobre pomenovali momentálne výkony dieťaťa, mali malú možnosť
uvedomiť si ich význam v kontexte vývinu a správania dieťaťa a premietnuť ich
do svojej rodiny a výchovy. Rodič, najmä ak mal doma viac detí, mohol tiež
strácať prehľad o pokrokoch a prípadných špecifikách vývinu svojho dieťaťa.
Zaznamenávanie vývinu v bežných škálach prebieha spravidla bez dieťaťa
a rodič je oboznamovaný najmä s problémami v prípade zaostávania. Sú to pre
nich ťažké situácie. Slabé výkony dieťaťa môžu vnímať ako svoje zlyhanie.
Následné rodičovské úlohy ako „podporiť motoriku, rozvíjať reč“ a pod., sú
spravidla pre nich málo konkrétne a ťažko premeniteľné na situácie bežného
dňa. Okrem toho, ak sa dieťa v čase testovania správalo inak ako bežne, alebo
údaje boli skreslené (nadsadené, zatajené), odporúčania preto mohli byť
neaktuálne alebo nesplniteľné. Dôležitú rolu vo vývine dieťaťa zohráva
prostredie (priestor, možnosť pobytu v prírode, stresové situácie, nevyrovnanie
sa s prežitou traumou a vzťahové problémy). Tieto faktory spravidla vývinové
škály nezisťujú, ale v rozhovore môžu byť zaznamenané a zohľadnené pri
intervencii.
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2 Charakteristika diagnostickej pomôcky
Pomôcka sleduje „klasické“ roviny vývinu v bežne používaných vývinových
testoch: vnímanie, motoriku, kognitívny a sociálny vývin. Nové je ich formálne
usporiadanie vždy na jednej strane hárku v obraze domčeka, ktorý dostáva do
rúk rodič spolu s dieťaťom. Nový je spôsob hrového a interaktívneho
používania. Najspodnejšia časť je venovaná ranému vývinu, ďalšie poschodia
sú venované predškolskému veku až po ukončenie prípravy pre školu. Je možné
zaznamenať aj iné ako už pomenované schopnosti a zručnosti, rovnako uviesť
to, čo dieťaťu robí problémy.
Nejedná sa o ďalší vývinový test. Interaktívny spôsob pracovania s pomôckou
pomáha sprevádzať dieťa a jeho rodičov vývinovými úlohami, podporiť
rozvíjanie ich kompetencií a budovať spoluprácu. V ranom veku (od troch
mesiacov) je pomôcka predmetom komunikácie s rodičom. Rodič vyfarbuje
políčka, v ktorých bolo dieťa úspešné. Tak „dom rastie“. Nie je nutné ísť
postupne, rad radom. Každé dieťa má právo ísť svojim tempom a byť jedinečné.
Rodič vidí vývinové míľniky a orientuje sa v možných vývinových úlohách.
Dostáva priestor, aby pochopil lepšie svoje možnosti pri podpore dieťaťa.
Dieťa, ktoré už používa farbičky, samo dokumentuje svoj vývin. Je vyzvané, aby
vyfarbilo „tehličku“ svojho domu, ktorú dosiahlo, aby samo pomenovalo, čo sa
mu podarilo a čo mu ešte robí nejaký problém. Pomáha mu to uvedomiť si svoj
pokrok, môžu si to všimnúť aj ostatní. Ak sa niečo nedarí v jednej oblasti,
nemusí mať dieťa strach z neúspechu. Úloha ho počká. V niektorej z iných
oblastí sa mu môže dariť lepšie.
Ak dieťa málo rozpráva/nehovorí, na zmeny ho upozorní odborník tým, že ich
pomenuje a teší sa z nich. Nie je vhodné dieťa kritizovať (To si malo už dávno
vedieť! Ty to ešte stále nevieš?), ani prejavovať sklamanie z nezdaru.
V liečebnej pedagogike platí, že aj neúspech je cestou k úspechu, lebo nám
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prináša dôležitú skúsenosť. Haberkorn a Hohmann (2008) odporúčali povedať:
Nikto nevie všetko, stále sa niečo učíme. Netreba chcieť vymaľovať viac
tehličiek, na postavenie domu treba veľa času!

2.1 Vizuálny popis pomôcky
V originálnom návrhu sa domček skladá zo štyroch stien na páse pozohýbaného
tvrdého papiera tak, aby ho bolo možné postaviť do priestoru. Pri odchode
z predškolského zariadenia si ho dieťa môže vziať so sebou.
Domček má prízemie (pre vývin od tretieho mesiaca po tretí rok). Nad ním sú
nakreslené dvere, ktorými symbolicky vychádza dieťa zo svojej rodiny do iného
prostredia a ktoré patrí štvrtému roku. Ďalšie poschodia patria piatemu
a šiestemu roku. Strecha symbolizuje začiatok školskej dochádzky.
Tam, kde je ešte v tehličkách priestor, možno zaznamenať aj iné pokroky alebo
priania (napr., naučil som sa dávať gól, stále neviem chytiť loptu, viem nakresliť
trojuholník, pri vyfarbovaní prechádzam cez čiaru). Záznam má vystihovať jeho
individualitu a špecifické schopnosti. Dieťa má právo nadiktovať slová, alebo
niečo dôležité k nim nakresliť. Vyfarbuje len tie políčka, ktoré obsahujú
zvládnutie úlohy v spolupráci s rodičom, ak sa ešte nevie „zmestiť“ do určenej
tehličky. Ak chce farbiť viac – možno mu ponúknuť iný papier s domčekom.
Pokroky sa zaznamenávajú podľa informácií rodiča, ako aj na základe vlastného
pozorovania. Je dôležité, aby situácia bola hravá (nie testová), aby dieťa
bolo dobre naladené. Má byť vtiahnuté do aktivity, nie postavené pred úlohu
podať výkon, na ktorý si samo netrúfa.
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2.2 Materiálne požiadavky
Vhodné je sústrediť si všetky potrebné materiály k činnostiam a uchovávať ich
v uzatvárateľnej taške, kufríku. Pre pozorovanie vnímania je pre menšie deti,
ktoré len začínajú pracovať s domčekom, vhodné zvoliť individuálne hry pri
stole alebo na dlážke, väčšie deti môžu pracovať v skupinke 2 – 3 detí.
Haberkorn a Hohmann (2008) odporúčali mať pripravené:
- 4-, 9- alebo 12-dielne puzzle alebo obrázkové kocky,
- 5 malých zvierat z dreva alebo plastu,
- farbičky v rôznych dĺžkach, aby ich dieťa mohlo triediť podľa veľkosti,
- malý zaujímavý predmet, ktorý bude dieťa sledovať očami (prstová
bábka),
- šablóny na kreslenie – kruh, trojuholník, štvorec, iné formy alebo
nakreslené predlohy,
- obrázky so skrytými figúrami,
- trojdimenzionálne predmety (nádobky),
- hmatové vrecúška s rôznou náplňou.
Pre sledovanie socializácie postačia pozorovania skupín detí pri hrách a v
interakcii s dospelými. Vhodné sú konštrukčné hry ako LEGO, DUPLO,
stavebnice a zvyčajné spoločenské hry.
Kognitívny vývin je najlepšie hodnotiť v rozhovore s jedným dieťaťom a v
pokojnom prostredí. Z materiálov sú vhodné:
- rôzne formy,
- písmenká na zoraďovanie do radov,
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- farby,
- obrázkové detské knihy,
- obrázky pre utváranie pojmov, kategórií, materiál o povolaniach, typické
hračky,
- spoločenské hry,
- každodenné symboly, dopravné značky,
- príbehy v kreslených obrázkoch na pochopenie následnosti.
Úlohy pre sledovanie motoriky je vhodné hodnotiť vo vekovo rovnakých
i zmiešaných skupinách. Úlohy pre hodnotenie vývinu jemnej a hrubej motoriky
sa majú striedať a pozorovať jednotlivo. Vhodné je mať k dispozícii:
- gymnastickú žinenku, stavebné kocky, veľkú a malú loptu, rôzne
zapínacie pomôcky – gombíky, zipsy,
- 2 - metrové lano na viazanie uzlov a balansovanie,
- švihadlo, namaľovanú ležiacu osmičku,
- papier a ceruzky (trojboké pre ľahšie uchopenie),
- predlohu pre kreslenie kruhu, trojuholníka, štvorca,
- farby a štetce na maľovanie, nožnice,
- materiál na strihanie podľa línie, rôzne veľké koráliky na navliekanie,
- osem malých kociek (podľa Haberkorn a Hohmann, 2008).

Spravidla hodnotenie vývinu prebieha v ročných odstupoch, ale k nesplneným
úlohám sa možno vrátiť po kratšej dobe.
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2.3 Vekové obdobie tri mesiace až tri roky
Prvý rok predstavuje čas dynamického vývinu, kedy sa utvára báza pre všetky
funkcie správania dieťaťa. Medzi vývinom mozgu a vplyvmi prostredia je silné
prepojenie – prítomné štruktúry umožňujú interakciu s prostredím a tá zase
podporuje rozvoj existujúcich. Postupne prichádza k utváraniu nových
štruktúr/predpokladov pre konanie. Správanie dieťaťa je úzko spojené s
dozrievaním (Dittrichová, Papoušek, Paul, 2004) centrálneho nervového
systému. V prvých mesiacoch o správaní hovoríme ako o ustálených vzorcoch
reagovania v reálnych situáciách, ktoré sú pre pozorovateľa dobre čitateľné.
Pomáha ich formovať prijatie dieťaťa a láskyplné emócie s blízkymi
vzťahovými osobami.
Zdravý novorodenec je už dobre pripravený pre učenie. Langmeier a Krejčířová
(2007) uviedli, že v niekoľkých minútach po narodení spája informácie
z rôznych zmyslov; vidí, sleduje pohybujúci sa predmet očami a aktívne prezerá
okolie. Zaujímavé predmety môžu upútať pozornosť i na desať minút (tamtiež,
s. 34). Spozná tvár svojej matky, rozlíši základné geometrické tvary, známy
a nový podnet, smer, farby aj hĺbku a obranne reaguje na približujúci sa predmet.
Nie sú tu len reflexné reakcie. Dieťa poznáva, učí sa, pozoruje, hoci jeho zrak sa
rýchlo unaví a ešte sa roky bude vyvíjať. Vie aktívne ovplyvňovať svoje okolie
– vstupuje do interakcie: napodobňuje mimiku matky, má o ňu záujem. Díva sa
do tváre, ktorá sa k nemu nakláňa a učí sa dekódovať mimické výrazy (šťastie,
smútok, prekvapenie, odpor, hnev a strach) najmä podľa mimických svalov
okolo očí, ktoré sa nedajú vôľovo ovládať. Sú preto dôveryhodnou informáciou.
Schopnosť správne interpretovať výrazy v tvári má veľký význam pre prežitie
a spolunažívanie. Podľa Medinu (2011) je plocha v mozgu vyhradená pre
rozpoznávanie tváre obrovská. Ak pre nejakú poruchu (autizmus, poruchy zraku,
CNS) dieťa nemôže rozvíjať svoje schopnosti, má neskôr problém
spolupracovať a sociálne sa prispôsobiť.
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Vnímanie a reakcia na pohyb sú základnou charakteristikou správania. Bernitzke
(2009) nazval 1. vývinový stupeň vnímania ako intramodálny, lebo sa
vyznačuje zlepšovaním schopností vnímať, pričom počas prvých mesiacov vždy
dominuje jeden zmysel pri aktivitách. Počas tohoto obdobia (Sagi, 1982) sa dieťa
musí naučiť:
 zamerať pozornosť na vnímaný objekt,
 fixovať pozorovaný objekt,
 sledovať prípadné pohyby, zmeny.
Cvičenia pre tieto bazálne kroky sa ponúkajú dieťaťu s ťažkými poruchami
vývinu podľa potreby i dlhšie. Niektoré deti sa radi dívajú do svetla (do okna).
Prekopová (2009) uviedla, že tak často robia deti, ktoré pre operáciu matky,
alebo vlastné komplikácie, nemali možnosť nadviazať hneď po pôrode pevný
primárny vzťah. Našli si náhradný objekt. Deti potrebujú podporu, aby sa niekto
k nim skláňal, nosil ich, držal pred sebou v šikmej polohe, kedy sú aktívnejšie
a prihováral sa im. Nestačí položiť ich pod zavesené hračky. Treba byť pritom,
pohybovať s nimi a odmeňovať úsilie dieťaťa - pozorovať ho s radosťou,
odmeniť pohladením, pritúlením (zahalením do tepla).
Inú pomoc potrebujú deti s postihnutím zraku. Ak majú zvyšky zraku, ale sú
ponechané samé na seba, nenaučia sa ich využívať a strácajú ďalšie možnosti.
Využíva sa nasvecovanie, používanie čierno-bielych hračiek, rozvíjanie
kompenzačných zmyslov. Naučiť sa vidieť je potrebné v mladom veku.
V siedmych rokoch dieťa už vidí ako dospelý, ale zrak sa ešte asi do 20. roku
vyvíja. Ak sa dospelému podarí vrátiť zrak, ťažko sa už učí vidieť. Sacks (2013)
v kapitole Vidieť a nevidieť popísal príbeh od raného detstva prakticky
nevidiaceho pacienta. Ako 35-ročného ho operovali a zrak sa mu vrátil.
Nepoznával svet, kde žil. Zo stresu ochorel.
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Od tretieho mesiaca nastupuje intermodálny stupeň vývinu, kedy prichádza k
prepojeniu informácií z rôznych zmyslových orgánov. Ak dieťa počuje
napúšťanie vody do vaničky, teší sa na kúpanie. Spájanie vnemov podporuje
koordináciu oka a ruky. Očakáva pohyb balóna, do ktorého zámerne udrie. Pri
závažných postihnutiach s obmedzením vnímania alebo pri zanedbávaní môže
tento vývinový stupeň zvládnuť len oneskorene alebo čiastočne. Vhodné je
používať cvičenia pre zapojenie všetkých zmyslov.
Od ôsmeho mesiaca nastupuje seriálna integrácia. Tento stupeň predpokladá,
že dieťa pozná poriadok vecí a zohľadňuje to vo svojom správaní. Posúva
autíčko, gúľa loptu, začína mať záujem o vkladanie, vyberanie. Deti, ktoré sú
preťažené podnetmi, nevedia si ich utriediť, štrukturovať, majú neskôr problém
spravidla aj v škole s čítaním a písaním. Na preťaženie reagujú nepokojom,
neurózami. Zaostávanie je indikáciou pre senzomotorickú stimuláciu/podporu
senzorickej integrácie a podporu komunikácie.
Jedenásty mesiac prináša posun do intencionálneho stupňa, ktorý sa vyznačuje
objavením predstáv. Dieťa pozná vec, aj keď sa zmení, alebo dostane niečo nové
– loptu, knižku, tanier. Zovšeobecňovanie podporuje rozvoj a nástup reči.
Od osemnásteho mesiaca nastupuje symbolický stupeň a spracovanie
skutočnosti sa stáva menej závislé od vnímania. Predstavivosť dostáva väčší
priestor, objavuje sa symbolická hra: dieťa kŕmi, kúpe bábiky, vozí v aute
náklad. Pozná časti svojho tela, skúša čo dokáže, zaujme primeranú polohu,
pozoruje iné deti pri hre, hrá sa vedľa nich. Bernitzke (2009) upozornil, že ak
dieťa nemôže dosiahnuť tento stupeň, prejaví sa to pri neobratnom uchopovaní
a narábaní s predmetmi, ako aj v neistote pri pohybe v priestore. Odporúča sa
zabezpečenie stability (bezpečné sedenie, podložky, podnetný materiál pre hry).
Samotné senzorické podnety nestačia pre rozvoj vnímania. Dôležité je, aby
prichádzali v blízkosti vzťažnej osoby, najčastejšie matky a v situácii s kladným
emočným nábojom, aby dieťa bolo v pohode. Langmeier a Krejčířová (2007)
12

zdôraznili súlad

zameranej

pozornosti

a spoločne

zdieľaných

emócií,

vyváženosť vzrušenia a ukľudnenia a synchróniu pozornosti a afektu. Dieťa
musí byť rešpektované v jeho rozpoložení – ak ho niečo zaujme, má dostať čas
a možnosti, aby to preskúmalo všetkými zmyslami. Potom má nárok na oddych.
Spoločné zdieľanie emócií predpokladá u dospelého schopnosť byť vnímavo
prítomný a vciťovať sa do dieťaťa – intuitívne to robia rodičia preberaním
mimiky, opakovaním pohybov (rozhodenie rukami, dotyk, dychtivý výraz
v tvári, naznačenie nových možností skúmania, odmena radosťou, objatím)
a zvukov.
Zaoberanie sa malým dieťaťom je krásna a vážna vec. Medina (2011) píše, že
malé dieťa je vedec, ktorý žasne, pýta sa, overuje svoje hypotézy, robí pokusy
a svoje myšlienky samo v sebe opravuje. Získané poznatky ukladá do svojej
databázy a vo svojej práci postupuje neúmorne a úžasne flexibilne. Svoje
skúsenosti extrahuje do pamäti. Jeho laboratórium je svet, v ktorom žije.
V diagnostickej pomôcke (Haberkorn a Hohmann, 2008) sa predpokladá, že
čím bezpečnejší je základ, tým je nosnejší a umožňuje bohatšie „postavenie
domu“. Základy domu sú predmetom rozhovoru s rodičmi v rámci prvého
rozhovoru. Zápis možno urobiť aj pri pozorovaní zamestnávaní a pri interakcii
s dieťaťom. Oblasť vnímania je zameraná na prítomnosť sacieho reflexu,
reagovanie na svetlo a zvuky, svalový tonus a uvoľnenie, sledovanie očami,
otáčanie hlavy, priťahovanie nožičiek, reakciu na teplo/chlad, skúmanie svojho
tela a záľubu v rytmickom pohybe.
Sociálny vývin sa hodnotí podľa reakcií dieťaťa na známe osoby, či sa nechá
upokojiť, reaguje na svoje meno, teší sa, ak sa mu niekto venuje, má svoju
obľúbenú hračku, na ktorú reaguje zvýšením istoty, rozlišuje známe a neznáme
osoby. Ak je pre neho niečo príliš náročné, odmieta to, stráca o to záujem,
vyjadruje svoje emócie, vyžaduje potešenie ak je smutné, má pevnú väzbu, vie,
že k patrí k rodičovi.
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Kognitívny vývin sa viaže na príjemné emócie a pohodu, kedy je dieťa schopné
skúmať, pamätať si, zaujímať sa. Sleduje sa, či dieťa skúma predmety ústami,
hrá sa so zvukmi, džavoce, stiahne si látku z hlavy, chápe slová, skúma predmety
rukami, zaujíma sa o ukázaný predmet. Pasívna slovná zásoba sa týka približne
dieťaťa v 18. mesiacoch, kedy rozumie slovám (50 - 70) ako auto, papať, lopta,
fľaška, ideme, pozor a pod. Záujem o predmety prejaví hľadaním skrytej veci,
ktorú mu vopred ukážeme. Riešenie problémov sa prejavuje v snahe nájsť
spôsob ako riešiť situáciu (ako vyliezť vyššie, donesie si stolček, prinesie
lyžičku). Rozozná základné farby (červená, modrá, žltá, zelená). Trojročné dieťa
sa vyjadruje vo vetách, bežne aktívne používa najmenej 50 slov, pozná okolo
300 slov. Bilingválne deti sa spravidla vyvíjajú pomalšie, v závislosti od toho,
ktorú reč si zvolia.
Vývin motoriky sa sleduje podľa držania tela (symetrické), otáčania, hopsania,
vyťahovania do stoja, lezení, v stoji, chodení po schodoch. Jemná motorika sa
prejavuje v hre s prstami, pri úchope, cielenom siahaní po predmete, schopnosti
pustiť, hodiť predmet, používať pinzetový úchop, jesť samostatne.
V ranom veku je masívne učenie možné vďaka nadpočetným synaptickým
spojeniam (15 000 na jednom neuróne). Po druhom roku tieto začínajú ubúdať,
prichádza k likvidácii málo používaných spojení (pruning), prvý raz vrcholí
v treťom roku a potom až v puberte. Vytvára sa tak predpoklad učiť sa novým
veciam a rozvíjať svoje záujmy. Odstránené synapsy sa vyhojujú zápalom, ktorý
pomáha vyčistiť biela mozgová hmota (glie) hlavne v spánku. Dieťa, ktoré nemá
dosť pokojného spánku a dobrú výživu, môže byť nadmieru unavené, dráždivé,
bez záujmu.
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2.4 Prízemie (3-4 roky)
Novú etapu v živote detí otvára návšteva materskej školy. Kým si nenájdu
kamarátov a necítia sa bezpečné, býva to spojené so stresom. Následné oslabenie
imunity prináša vyššiu chorobnosť a dieťa oslabuje. Primeraný program ale
prináša nové skúsenosti a pokrok vo vývine.
Dieťa v tomto veku je schopné lokalizovať dotyk na líci, na predlaktí i na chrbte.
Priestorovo sa orientuje na svojom tele, rozumie pojmu hore, dolu. Predmet
dokáže sledovať očami všetkými smermi. Pri skúške pamäti si môže pozrieť päť
zvieratiek, potom sa otočí, pedagóg vezme jedno zvieratko a dieťa je schopné
určiť, ktoré schoval. Zapamätá si dve čísla, ktoré mu povie pedagóg. Na pokyn
správne vykoná, ak má predmet uložiť hore, dolu, dopredu, dozadu. V miestnosti
ide za zdrojom zvuku, vytlieska jednoduchý rytmus podľa ukážky.
Pokrok v sociálnom vývine podporuje snahu vyhľadávať rovesníkov,
rešpektovať „nie“, deliť sa s inými, zúčastňovať sa aktívne hier, hrať sa „ako
keby“, chodiť samostatne na toaletu. Pri scénických hrách rešpektuje pridelené
roly, objavuje, cíti sa byť členom skupiny. Dvere na domčeku dieťa vymaľuje
vtedy, ak začne o sebe hovoriť v prvej osobe „ja“. Vtedy tam možno napísať aj
jeho meno.
Kognitívny vývin sa odráža na pokroku v reči. Dieťa má vedieť vysloviť väčšinu
hlások (sykavky, R, L – môže vynechávať alebo zamieňať), vie používať
zámená, zoraďovať predmety do radov, rozlišovať množstvá – jedno, veľa,
používať množné číslo, rozlišovať tvary (kruh, štvorec trojuholník). Má sa pýtať:
prečo?, ako?, kto? Má hovoriť vo viacslovných vetách.
Motorika dieťaťa v 3-4 rokoch je natoľko rozvinutá, že dieťa je schopné:
- prejsť dva metre po 10 cm dlhom páse látky alebo po otočenej lavičke, pričom
vie vyrovnávať rovnováhu a dbať na pravidelné tempo,
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- zoskočí s pohupnutím so spojenými nohami,
- otočí sa okolo svojej osi, otvára a zatvára rôzne uzávery (veká, krabičky,
zips),
- nakreslí čiaru bez prerušenia na vyznačenú rovnú cestu na hárku A4,
- postaví vežu z 8 kociek, kotúľa sa po zemi s vystretými rukami,
- drží ceruzku medzi troma prstami,
- navlieka koráliky, strihá podľa čiary, zapína, rozopína gombíky.
Pohyb mu robí radosť. Stále sa ešte hrá skôr vedľa rovesníkov ako spolu s nimi,
ale možnosť byť pri hre a činnostiach využíva pri napodobňovaní a hľadaní
nových možností byť aktívne. Potrebuje bezpečie a dôveru.

2.5 Prvé poschodie (4-5 rokov)
V tomto období vnímanie dozrieva, dieťa má veľa skúseností, správa sa pri hrách
a iných činnostiach stále diferencovanejšie. Haberkorn a Hohmann (2008)
odporučili sledovať, či:
- hmatom rozlišuje rôzne povrchy a priraďuje im kvality,
- zapamätá si 5 čísel v poradí, alebo je schopné ich zopakovať po
pedagógovi,
- vie hrať pexeso, pri pohybových hrách dá ľavú ruku na pravé koleno,
pravú zase na ľavé,
- rozlišuje zvuky a určuje ich smer, rozlišuje dĺžky slov, základné tvary aj
vtedy, keď sa zmení ich veľkosť a poloha,
- poskladá 9 - dielne puzzle.
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Vie si zapamätať štyri kartičky z pexesa, tri zo šiestich ukázaných figúrok,
lokalizovať zvuk v miestnosti, nakresliť bodky podľa predlohy. Pozná aj dlhšie
slová. Rozlíši kruh, štvorec i trojuholník, aj so zatvorenými očami ovláda prsty
a vie rozpoznať tvar napísaný na chrbátik (kríž, kruh).
V socializácii je pripravené ísť za svojimi záujmami a potrebami (ja chcem, nie,
nebudem), prichádza k prejavom sebapresadzovania. Spravidla netrvá na
odmietaní a prijme činnosť, ktorá ho zaujíma. Záchvat plaču a protestu ustane
pri zmene miestnosti alebo pozeraní z okna, alebo ak ho dospelí vezme za ruku
a odvedie bokom z emočne nabitej situácie. Už rozumie, čo patrí jemu a dáva
pozor na svoje vlastníctvo, vie aj počúvať a počkať. Hrá sa konštrukčné i rolové
hry, pozná svoje vlastnosti, svoje city vyjadruje slovne aj mimicky, teší sa
s druhými, má dobrých priateľov. Pri neprijatí môže reagovať afektívne,
agresívne.
Kognitívny vývin posúvajú dopredu pozitívne emócie a bezpečie. Dieťa sa vtedy
môže učiť novému a otvárať skúsenostiam bez strachu. Dobrá rodinná
starostlivosť a priateľské vzťahy sú významnou podporou. Dieťa v tomto veku
už:
- rozumie obsahom detských kníh, rozpráva ich,
- rozlišuje a pomenúva zmiešané farby,
- pozná pojmy (ovocie – jablko, banán, jahoda),
- pozná poradie (písmen, čísel, farieb...),
- počíta do päť, orientuje sa v čase (zajtra, včera),
- používa vedľajšie vety, vie vyplniť dva spojené príkazy (polož bábu na
stôl a loptu daj pod stoličku), rozumie protikladom v reči,
- stavia trojrozmerne (lego), chápe vpravo – vľavo,
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- dodržiava pri hre jednoduché pravidlá, dokáže splniť spojený príkaz
(Haberkorn, Hohmann, 2008).
V motorike tiež príde k výrazným zmenám. Dieťa dokáže:
- tri sekundy stáť na jednej nohe bez držania, chytať a hádzať loptu (z troch
metrov),
- spraviť kotrmelec, kolobežkovať sa,
- vymenovať najmenej osem častí svojho tela, prejde po nakreslenej
ležiacej osmičke,
- omotávať špagát, kresliť kruh, štvorec.
Ako sa približuje k piatemu roku, má dieťa dokázať udržať statickú rovnováhu:
-

stáť so spojenými nohami (20 sekúnd) aj so zatvorenými očami,

-

stáť na jednej nohe (12 sekúnd).

Je náročnejšia ako dynamická rovnováha (napr., jazda na bicykli).

2.6 Druhé poschodie vývinového domčeka (5-6 rokov)
Mnohé deti sa už tešia na školu, veria si a pripravujú sa, aby boli úspešné. Nie
všetky deti už majú zrelú motoriku a záujem o čítanie. Preto sa neodporúča
trénovanie akademických schopnosti, ale skôr podpora samostatnosti,
sebadôvery, radosti z poznávania, zo spoločných aktivít s deťmi. V súčasnosti
sa stretávame s veľmi rozvinutými mediálnymi schopnosťami u detí, ktoré
získali pri hre na počítačoch, smartfónoch, s elektronickými hračkami. Menej
prirodzeného zamestnávania a bežnej hry s rôznymi prírodnými materiálmi
prináša aj negatívne javy, ako slabšiu jemnú motoriku, osamelosť, nižšie
sociálne zručnosti, nízky záujem o čítanie a knihy. Tiež narastá počet detí
s poruchami učenia a reči.
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Spravidla sú deti už schopné rozpoznať skryté tvary v kresbe, poskladať paličky
do vzoru, ktorý predtým videli, poskladať hračku Lega podľa návodu. Sú
schopné rozpoznať hlásky v slove, vytlieskať slabiky, zopakovať dlhšiu vetu.
Vedia hovoriť v dlhých vetách (viac ako 10 slov), spojiť známe písmená do
slova. Môžu ukázať, čo je vpravo, čo vľavo.
Pre školskú úspešnosť sú z hľadiska socializácie dôležité schopnosti ako
sústredenosť, vytrvalosť, zodpovednosť, prispôsobivosť, empatia. Dôležité je,
aby boli schopné aj prehrávať, vziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia,
vyriešiť primerane konflikty. Vedia sa predstaviť, prispôsobiť iným deťom, byť
empatické a vyrovnané. Dobre sa orientujú vo svojom okolí a vedia rozprávať
o svojej rodine. Nedajú sa ľahko nachytať, odhalia manipulovanie.
Dôležitá je kreativita, snaha plánovať a zrealizovať svoje nápady a riešiť
problémy (vyrábať svoje dielka). Dieťa by malo tiež poznať jednoduché
dopravné značky/symboly, poznať povolania, príbehy z kníh. Potrebuje nielen
počítať do desať, ale aj sa zaujímať o písmená a čísla. Z niekoľkých slov má byť
schopné zložiť vetu, zoradiť obrázkové kartičky podľa možného príbehu.
Motorický vývin je charakterizovaný lepšou obratnosťou, dieťa vie poskakovať
aj na jednej nohe a do boku, cválať. Vie zachovať v rade odstup, zaviazať uzol,
odrážať si loptu. Kreslí geometrické tvary, ležatú osmičku.

2.7 Strecha domčeka – pripravenosť pre školu
Strecha domčeka na pracovnom liste symbolizuje ukončenie stavby a zároveň
otvorenie sa novým výzvam vo vývine i možnostiam. V oblasti vnímania je
dôležité, aby sa budúci školák orientoval na ceste (poznal dopravné značky,
pravidlá chodenia cez cestu), aby zachytil prvé a posledné písmeno slova.
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V sociálnom vývine má byť dieťa schopné spoznať pokusy manipulovať iným,
mať empatiu, vedieť prevziať rolu iného. V kognitívnom vývine sa očakáva, že
bude poznať dni v týždni, ročné obdobia a mesiace. Dôležité je vedieť svoj
dátum narodenia, adresu bydliska a telefónne číslo. Motorický vývin mu
umožňuje skákať so švihadlom a počítať preskoky. Vie tiež strihať podľa
predlohy.
Nie je dôležité, aby dieťa zvládlo všetko, ale aby sa rozvíjalo v rámci svojich
možností vo všetkých možných oblastiach. Má k tomu dostať podporu, aby
nestratilo odvahu, ak niečo nejde, ako by chcelo. Každý je v niečom lepší a niečo
mu ide slabšie.
Kvôli lepšej prehľadnosti sme navrhli záznamový hárok pre hodnotiaceho, kde
sú všetky vývinové charakteristiky na jednej strane pre dané vekové obdobie.
Viac priestoru umožňuje doplniť aj širšie súvislosti, definovať potrebu podpory
a zaznamenať odporúčania. Možnosť zachytiť každé vekové rozpätie na
samostatný hárok vo všetkých rovinách vývinu umožňuje odborníkovi rýchlejšie
sa orientovať vo vývinovej situácii dieťaťa, plánovať intervenciu a priebežne
hodnotiť prínos opatrení.
Domček slúži hlavne rodičovi, aby lepšie rozumel vývinu dieťaťa, vedel si
všímať aj malé zmeny a mal primeranejšie očakávania. Dieťa môže lepšie využiť
svoj potenciál vo všetkých vývinových oblastiach, ak je prijímané vo svojej
jedinečnosti a vníma podporu blízkych.
Ak sa ukáže vážnejší problém, diagnostická pomôcka je nielen východiskom,
ale aj realizačným a kontrolným nástrojom pre koncipovanie podporného
programu a jeho evalváciu.
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3 Podporná intervencia
K základným formálnym požiadavkám pri tvorbe podporného liečebnovýchovného programu patrí:
- vytvorenie podmienok pre spoluprácu s dieťaťom a jeho rodinou
(získanie dôvery, nadviazanie spolupráce, ujasnenie si situácie dieťaťa),
- pomenovanie cieľov, výber vhodných metód,
- určenie, či pôjde o individuálnu alebo skupinovú formu,
- stanovenie trvania a frekvencie stretávaní,
- vytvorenie dohody o poskytnutí odbornej pomoci a jej obojstranné
podpísanie.
Podmienky pre spoluprácu v postojovej rovine (presvedčenie o potenciáloch
dieťaťa, očakávanie odborného postupu odborníka, pochopenie súvislostí medzi
správaním, skúsenosťami a možnosťami) vyjadruje aj komunikácia s rodičmi.
Odohráva sa najmä v rovine pozorovaného (všimol/všimla som si, zdá sa mi,
že...). Nie je vhodné sľubovať zlepšenia, zahŕňať informáciami (stačí jedna), ani
nevšímať si alebo posilňovať prežívanie viny (radšej: vidím, že vás to trápi,
robili ste, čo sa vtedy dalo).
Voľba individuálnej alebo skupinovej práce závisí od potreby blízkosti, od
povahy problému (odstrašujúce správanie, nezáujem o vzťahy), od možnosti
učiť sa napodobňovaním a tiež od reálnosti jej zostavenia. Pre deti je dobrá
skupina širšou možnosťou pre sociálne učenie.
Ciele musia byť veľmi konkrétne, aby sa dalo vyhodnotiť ich dosahovanie. Napr.
samostatné vyzliekanie a obliekanie, hra vo dvojici, spolupráca pri úlohách,
počítanie predmetov, rozlišovanie farieb, vyjadrovanie priania a pod.). Pri
výbere metód je potrebné zohľadniť najmä vyjadrovanie dieťaťa, jeho obľúbené
témy, potenciál metódy pre dosiahnutie zámeru.
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V predškolskom veku sa odporúča častejšie stretávanie (aspoň dva razy
týždenne) a kratšie (pol až jedna hodina). Dieťa má väčšiu potrebu po
nadväznosti. Ak je možnosť sústredenia veľmi krátka, je vhodné zaraďovať
liečebnopedagogické cvičenia do denného diania v materskej škole.
Pri liečebnopedagogickej intervencii platí pravidlo: tak veľa pomoci ako je
potrebné, tak málo, ako je možné. Nadmerná pomoc vedie k závislosti na
pomáhaní a nízkej sebadôvere, nedostatočná pomoc k preťaženiu a strate
záujmu o vnímanie i aktivity. Správnu mieru nie je jednoduché odhadnúť, lebo
malé dieťa je v mnohých oblastiach odkázané na pomoc. Uvedené pravidlo
vedie k rešpektovaniu iniciatívy dieťaťa a posúvanie pomáhania do roviny
nutného. Vyžaduje si to trpezlivosť a poskytovanie času naviac. Dôležitá je
nielen miera pomoci, ale aj vnútorný postoj pohody a dôvery. Napätie, nervozita,
tlačenie k výkonu, alebo nadmerné komentáre sú spravidla bariérou pre
samostatné konanie dieťaťa. Pomáha interaktívne konanie, vnímavá prítomnosť
dospelej osoby pri činnostiach dieťaťa, ktoré sú charakteristické pre
liečebnopedagogické sprevádzanie vývinom.

3.1 Liečebnopedagogické cvičenia
Podporné aktivity môžu mať charakter cielených zamestnávaní v podnetnom
prostredí. Je dôležité:
 využiť to, čo dieťa už vie a ponúkať možnosti rozšíriť jeho možnosti
o nové prvky konania,
 podporiť aktuálny záujem o činnosť, „naladiť“ sa na dieťa, tvorivo využiť
daný moment pre hlboké zaujatie a interakciu,
 pripravovať náročné ale zvládnuteľné aktivity ako potenciálne
zamestnanie, ktoré zaujmú a dieťa si ich môže vybrať, dieťa potrebuje
prežívať radosť zo svojej aktivity. Baniel (2020) mala skúsenosť, že vtedy
sa učí s väčšou intenzitou a naučené je jednoznačnejšie a lepšie
využiteľné v budúcnosti;
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 rešpektovať tempo a dobu spolupráce u dieťaťa.
Každá činnosť začína vnímaním. Pri percepcii nejde len o uvedomenie si vnemu,
ale aj o jeho diferencovanie, kategoriálne usporiadanie, zapamätanie a znovu
vybavenie. Znamená uvedomenie si svojho bytia a hodnotenie subjektívnej
skutočnosti – len to, čo vnímame, má hodnotu reality, ktorá pomáha sa
orientovať (Lotz, 1997). Pripísanie hodnoty vnemu je spojené s emóciami.
Emócie podporujú myslenie. Skúsenosti, ktoré sprostredkujú cvičenia, sú
zamerané aj na nachádzanie súvislostí a vytváranie asociácií.
Opakovanú zmyslovú skúsenosť možno zovšeobecniť a využiť pri rozvíjaní
predstavivosti. Preto sa cieľom pri podpore vnímania stáva schopnosť
diferencovať. Predstavy a postoje sú predpokladom pre rozhodovanie
a preberanie úloh.
Lotz (1997, podľa Horňáková,2007, s. 95) priebeh liečebnopedagogických
cvičení popísal vo fázach:
- vnímanie a predstavy (sebauvedomenie, subjektívne hodnotenie
skutočnosti),
- rozhodovanie (difrencovanie – uvedom si – uchop - použi),
- aktívne prijímanie úloh (otváranie sa hodnotám, kooperácia, nachádzanie
významov a individuálneho zmyslu.
V konečnom dôsledku ide o sebarealizáciu a nachádzanie východísk z ťažkostí,
ktoré spôsobujú oslabené alebo chýbajúce funkcie.
Pomôckou pre výber aktivít je analýza úrovne vývinových oblastí, silných
a slabých stránok, záujmov. Čím je funkčné oslabenie výraznejšie, tým musí byť
pozorovanie zamerané hlbšie na jemné prvky správania: Ako dieťa vníma
matku, ako iných? Ako dáva najavo vzťah? Ako reaguje na zvuky, hlas,
príhovor? Aké zvuky vydáva? Na ktoré senzorické podnety reaguje lepšie? Ako
uchopuje? Akú polohu uprednostňuje? Ako vníma priestor, čo ho zaujme? Čo si
vyžaduje? Čo okolie vníma ako problém? Čo dieťa rozplače?
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Keď je dieťa v niektorej funkcii (bez ohľadu na vek) na úrovni zdravého dieťaťa
v 1. až 2. štvrťroku, potrebuje bazálnu stimuláciu, ktorá predstavuje celostný
prístup. V centre je komunikácia, reagovanie na nepatrné náznaky odpovedí na
podnety – zmeny rytmu dýchania, iný pohyb očí, prijímanie, alebo odmietanie,
prejavy radosti, strachu, napätia. Prvky bazálnej stimulácie možno využiť, ak je
slabá schopnosť spolupracovať, orientovať sa v podnetoch a požiadavkách.
Možno zaviesť rituály (dotyk, signál, oslovenie), pre konkrétne aktivity
a odmeňovať iniciatívu dieťaťa pozornosťou a tichou radosťou. Nadšenie je
dôležité aj podľa Baniel (2020), lebo posilňuje schopnosti dieťaťa reagovať. Nie
je vhodné robiť to nahlas, tlieskať, výskať, lebo také prejavy vyrušia a
znemožnia mozgu dieťaťa sústredenie. Obrátia jeho pozornosť na dospelých
a nie na integrovanie novej skúsenosti. Zvyčajne ju nechce zopakovať. Ak sa
niečo dieťaťu podarí prvý raz, väčšinou je to náhodné – len opakovaním sa stane
z toho cielená činnosť.
Ak je dieťa vývinovo na úrovni 2. – 3. štvrťroku, integrujú sa prvky učenia do
bežného dňa. Dôležitá je pritom vnímavá prítomnosť dospelej osoby –
reflektovanie a spoločné prežívanie. Vtedy sa vytvárajú zrkadliace a kánonické
neuróny, ktoré umožňujú rozpoznávať

situácie a pohyby a pomáhajú

porozumieť akciám a imitácii. Umožňujú chápať a predvídať sociálne správanie.
Ak je dieťa na úrovni 3.- 4. štvrťroku, potrebuje rozvíjajúce (stimulačné)
programy pre všetky oblasti vývinu – motoriku, reč, samostatnosť, vnímanie
a kognitívne schopnosti. Opäť je dôležité využívať, čo dieťa vie, variáciami
ponúkať nové skúsenosti, využívať radostné emócie, žasnúť spolu s dieťaťom
a pomáhať mu objavovať svet. Sústredenie iba na to, čo nejde, je zdrojom stresu
pre dieťa i dospelého. To, čo nie je možné budovať, si vyžaduje rozvíjanie
kompenzačných modelov správania.
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3.2 Prístupy v intervencii
Najčastejší vývinovo orientovaný prístup (Biermann, Goetze, 2005, s. 133 137) je postavený na skutočnostiach, že:
- schopnosti sa v živote budujú podľa konkrétnych zákonitostí, tie sú
zakódované v génoch. Najmenej sa dajú ovplyvniť vývojovo najstaršie
systémy (hrubá motorika). Aj pre optimalizáciu vývinu v rámci daností sú
potrebné dostatočné podnety a prípadne rehabilitácia. Vývin je potrebné
chápať v kontextoch aj prenatálneho obdobia. Už vtedy si dieťa vytvára
pohybové vzorce, vníma svetlo a zvuky, pamätá si často počuté. Po narodení
pozná súrodencov i rodičov po hlase, rozozná rodnú reč. Ak pôrod prebehne
dobre, môže to využívať a ďalej budovať. Ak pre ochorenie alebo poškodenie
mozgu nadobudnuté neuronálne siete nemôže využívať, stratí ich a bude ich
nutné znovu vybudovať
- hierarchicky štruktúrované – to znamená, že každá nová schopnosť stavia na
predchádzajúcich dosiahnutých vývinových krokoch,
- intervencia stavia na zvládnutom a pomáha pripraviť možné (zóna
najbližšieho možného vývinu),
- u detí s mentálnou disabilitou prebiehajú vývinové procesy rovnako – iba sú
spomalené.
Vývin sa nedá natrénovať, iba podporiť tým, že dieťa získava skúsenosti, ktoré
práve potrebuje. Tie vyvolávajú jeho záujem a po vytvorení neuronálnych máp
pre dané konanie mu otvárajú cestu k novým možnostiam.
Významný vplyv na utváranie schopností dieťaťa má prostredie. Ak sa dieťa
narodí s horšou vybavenosťou CNS – je dráždivé alebo utlmené, dobrá
starostlivosť a bezpečný vzťah to vykompenzujú do takej miery, že takéto dieťa
môže byť na tom lepšie ako dobre vybavené dieťa bez pevnej väzby
a v rizikovom prostredí. Preto je čoraz častejší ekosystémový prístup, ktorý sa
zameriava na podporu fungovania dieťaťa v jeho prostredí, na využívanie
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lokálnych zdrojov podpory, na modelovanie životných situácií (štruktúrovanie,
kontinuita, participácia, samostatnosť). Dieťaťu sa umožňuje pozorovať iných,
napodobňovať, popisovať, komunikovať.
Z funkčnej diagnostiky a z predstavy, že každé správanie má pre človeka
význam, vychádza funkcionálny prístup. Ak dieťa má sťažené napĺňanie
očakávaní, alebo má tzv. problémové správanie, spravidla vyvoláva negatívne
reakcie okolia. Cieľom je sprostredkovať také spôsoby správania, ktoré budú
účinnejšie – umožnia mu dosiahnuť svoj cieľ, ale nebudú škodlivé a rušivé.
Spočiatku sa analyzuje problémové správanie – jeho prejavy, intenzita, trvanie,
výskyt, účel. Hľadajú sa spúšťače, situačné zmeny, súvislosť s úlohami,
fyziologické okolnosti ako únava, účinok liekov, prejavy ochorenia a iné.
Objasňujú sa súvislosti s reakciami v okolí. Následne sa hľadajú silné stránky –
schopnosti, zdroje zvládania. Hypotetické závery sa overujú – napr. či naozaj
niektorá situácia vyvolá problémové správanie, či domnienka o cieli bola
správna. Následne sa podporuje zrelšie správanie.
Posledný, ktorý spomenieme, je prístup orientovaný na význam. Deti
v jednotlivých etapách vývinu reagujú rôzne citlivo na podnety. Montessoriová
hovorila o senzitívnych obdobiach, ktoré sa vyznačovali uprednostňovaním pre
ne významnejších podnetov. Ak sa deťom dostávali v dostatočnej miere,
intenzívnejšie sa učili. Deti s ťažkým postihnutím majú kratší čas aktívnej
bdelosti, je dôležité tie chvíľky správne využiť. Vonkajšie okolnosti – sociálne
kontakty, prístup k podnetom, hrám, činnostiam a materiálom, pravidlá, fyzické
predpoklady sú mimoriadne významné. Ak nie sú optimálne,- strácajú sa vzácne
príležitosti. Odporúča sa presne sledovať rytmus spánku a bdenia a jeho fázy,
aby sa našiel najvhodnejší priestor pre rozvíjanie. Sleduje sa rytmus dýchania,
pohyb očí, stav napätia alebo uvoľnenia a hľadá sa optimálny čas na spoluprácu,
vnímanie, učenie.
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Pre inšpiráciu s deťmi v špecifických vývinových situáciách, ktoré sú spojené
s poruchami zmyslového vnímania, možno uviesť ešte známe podporné metódy,
ako sú:
 metóda Felície Affolterovej, uplatňuje sa pri poruchách taktilnokinestetického systému. Zdôrazňuje jeho význam pre učenie – pre
orientáciu na svojom tele a v okolí. Affolterová sa od 70. rokov minulého
storočia venovala výskumu v klinickej starostlivosti o deti s poruchami
zmyslov a vývinu. V r. 1976 založila v Sankt Gallen Centrum pre poruchy
vnímania so školou. Usúdila, že vo vývine sú najlimitujúcejšie poruchy
taktilného a kinestetického vnímania, t.j. hĺbkový hmat. Je to základný
spôsob spoznávania sveta. Ak dieťa nevie prijať základné hmatové
informácie, ak má v poriadku sluch a zrak, nemusí to byť nápadné. Ak má
ale urobiť nejaký pohyb, objavia sa problémy s uchopením, s udržaním
očného kontaktu, s tempom – príliš pomalé alebo neprimerane rýchle.
Tieto deti radšej pozorujú a vyhýbajú sa účasti na živote. Tým sa deficit
skúseností prehlbuje.
Porucha súhry taktilných a kinestetických vnemov vedie k poruche
prispôsobivosti – od hyposenzitivity (dôsledkom je pasivita) po
hypersenzitivitu (extrémna dráždivosť, precitlivenosť na vnemy –
vyhýbanie sa nepríjemnému). Neskôr vedie k poruchám učenia,
správania, reči. Pre rozvoj vývinu potrebuje dieťa skúsenosti. Znakom ich
prijímania je pozornosť, pochopenie – keď dieťa spozornie, ľahko napne
svaly na tvári, mierne sa mu rozšíria oči. Kontinuita v skúsenostiach vedie
k návykom. Jej cvičenia podporujú taktilno-kinestetické vnímanie, ide
v nich o vyhľadávanie vnemov, podporu pohybov a ich opakovanie, aby
sa stali samostatnými. Terapeut vedie pohyby tak, že stojí za sediacou
osobou a podporuje zameranie pohybu, umožňuje skúmanie priestoru,
následne verbálne popisuje, čo sa dialo a rozvíja tak komunikáciu;
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 metóda Lilli Nielsenovej, bola vypracovaná pre nevidiace deti. Typická
je tzv. malá izba, ktorá vedie k aktívnemu skúmaniu okolitého priestoru.
Nevidiace dieťa nemôže imitovať. Predmety, ktoré sa mu podarí uchopiť,
miznú, ak ich pustí. Malá izba vytvára priestor, kde predmety visia v jeho
dosahu a môže ich znova nájsť a preskúmať. Náhodný pohyb sa môže stať
zámerným. Dieťa poznáva súvislosti (medzi zvukom a pohybom,
pohybom a predmetom, tvarom predmetu a uchopením ...,), môže si
uvedomiť samo seba a čo dokáže;
 metóda senzorickej integrácie - mozog neustále spracováva a organizuje
zmyslové vnemy, pričom uprednostňuje tie, ktoré sa javia ako dôležité.
Pri nedostatku skúseností, pri ťažkosti diferencovať, vnímať význam, sa
vnem vyhodnotí nedostatočne. Nenasleduje tzv. adaptívna odpoveď na
vnem. Dieťa potom nemá presné informácie o sebe a o svete. Porucha
senzorickej integrácie („sensory integrative disorder“) vzniká v procese
spracovania informácií. Disfunkcia sa prejaví pri bežných činnostiach
najmä v nerovnomerných výkonoch a prejavoch ako:
- hyperaktivita a nesústredenosť, poruchy pozornosti,
- problémy v správaní - reakcie nie sú typické, dieťa je hypersenzitívne
(nízky prah vnímania podnetov), hyposenzitívne (vysoký prah), alebo
úzko zamerané na niektorý typ podnet (seeking),
- oneskorenia vo vývine reči a jazyka,
- problémy so svalovým tonusom a koordináciou. Informácie z
vestibulárneho a proprioreceptívneho systému zabezpečujú svalový tonus,
ktorý je nevyhnutný pre správne držanie tela. Dieťa s poruchou
senzorickej integrácie môže mať práve kvôli nedostatočnej integrácii
informácií z vestibulárneho systému nízky svalový tonus, čo spôsobuje
celkovú slabosť svalstva. Dieťa sa potrebuje podopierať, opierať, je veľmi
unavené, rýchlo sa vyčerpá,
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- ťažkosti v učení, problémy s orientáciou v priestore a s určovaním
vzdialeností, pozície objektov v priestore. Správne hodnotenie vnemov
v predškolskom období je základom pre čítanie, písanie a dobré správanie
v staršom veku dieťaťa.
Terapeutická intervencia sa zameriava na tri zmyslové systémy –
vestibulárny, proprioreceptívny a zmyslový. Poskytuje príležitosti pre
zlepšenie vnímania, napr. farby, tvary, zvuky, vône, chute, pohyby, tiaž,
dotyky. Pohyb aktivuje vnímanie informácií zo svalov a šliach. Podnety
podporujú adaptívne odpovede. Správanie dieťaťa sa postupne upravuje.

 metóda komunikácie Winfrieda Malla (2005) - je určená pre ľudí
nehovoriacich a s ťažkou mentálnou disfunkciou. Ide o primárnu
komunikáciu, ktorá vedie k výmene komunikačných signálov (dychom,
zvukmi, pohybom). Terapeut preberá komunikačné signály, aby vyjadril,
že je blízko a snaží sa o komunikáciu – prispôsobuje svoj dych, vzdychne,
mávne rukou a pod. Musí to byť robené s úctou – nie ako hra, ani ako
jednoduché napodobňovanie – zrkadlo, ale ako spoločné prežívanie bytia
v danej chvíli.
Pri akejkoľvek intervencii sa vyžaduje vypracovanie individualizovaného
učebného plánu pre jednotlivca a vedenie dokumentácie, nakoľko k zmenám
prichádza pomaly a nedostatočné sledovanie pokroku by mohlo viesť k
rezignácii a ponechaniu v samote. Vhodné je aj snímanie kamerou (po získaní
súhlasu), kde pri prehrávaní je možné všimnúť si viac ako v bežnej interakcii.
Pri porovnaní nahrávok urobených s časovým odstupom možno hodnotiť aj
dosiahnuté zmeny v interakcii. Význam má blízkosť, jemné dotyky a vnímavé
sledovanie reakcií. Interakcia má byť prijímajúca a podporná, vyznačujúca sa
úctou a zmyslom. Ako Ostatníková (2013) zdôraznila, inteligentné správanie sa
nezakladá len na vysokej mentálnej aktivite, ale vyžaduje súhru kognitívnej
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inteligencie so sociálnymi, emocionálnymi a praktickými schopnosťami na
zvládanie každodennej medziľudskej interakcie a komunikácie. Ak odborník
alebo rodič pod vplyvom reakcií v okolí, únavy a pod., začne vnímať dieťa ako
menejcenné, neschopné, „chúďatko“, stráca predpoklady ho viesť. To nie je
bezpečný vzťah. Vytvára stres, úzkosť a dieťa je nútené budovať si mechanizmy
patologickej adaptácie. Niekedy sa prestane snažiť o komunikáciu. Anderlíková
(2014) videla v mnohých poruchách detí dôsledky zanedbania príležitostí pre
včasnú intervenciu, prípadne nesprávneho prístupu (rezignovanie, podcenenie,
ľútosť) a naučenej bezmocnosti. Neuroplastická rehabilitácia priniesla nádej aj
pri poškodení mozgového tkaniva u detí. Doidge (2017, s. 245) potvrdil, že
stratené funkcie je možné obnoviť už pri dvoch percentách mozgového tkaniva,
ktoré zostalo zdravé. To, čo robí problém, je tzv. mozgový šum, signály
poškodených nervov, ktoré stále vysielajú a rozhádžu fungovanie aj tých
nepoškodených. Mozog sa prestane snažiť vykonávať normálne funkcie a v tej
chvíli nastúpi naučené nepoužívanie. Vhodnou neurostimuláciou možno
podporiť, či posilniť správne signály a obnoviť funkcie. Nástrojom zmeny je aj
cvičenie, pohyb, silné a opakované podnety, ktoré pomáhajú mozgu organizovať
vnímanie.
3.3 Podpora detí s problémovým správaním
Problémy v správaní detí tiež predstavujú riziko zaostávania vo vývine. Pre
učenie a zahĺbenie sa do hry potrebuje byť dieťa v pohode. Smútok, konflikty,
úzkosť alebo hnev sú jej protipólom. Dieťa, ktoré neposlúcha, je negativistické,
provokuje, býva často napomínané alebo potrestané a odsúvané do úzadia. Aj
ono potrebuje podporu, aby našlo zrelšie spôsoby správania, prípadne odpovede
na svoje otázky, najmä uistenie, že je milované a hodnotné.
Nebudeme tu hovoriť o poruchách správania – ktoré sa musia vyskytovať aspoň
pol roka, len o tých istých prejavoch s kratším trvaním. Dieťa by nemalo zostať
bez pomoci tak dlho, aby splnilo kritériá závažnejšej diagnózy. Problémové
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správanie má svoj príbeh – niekde začína, vyvíja sa aj v závislosti na reakciách
okolia a svojich dispozícií. Pomoc má reflektovať zmysel problémového
správania a pomôcť naplniť potrebu dieťaťa lepším spôsobom. Môže byť
dôsledkom:
- poškodení v prenatálnom období – napr.

požitia alkoholu, drogy,

závažného stresu u matky, neprijatia,
- poškodení po narodení – tiež v dôsledku stresu, nevytvorenia bezpečnej
vzťahovej väzby, narušenej interakcie s dospelými v období batoľaťa,
odmietania, rozmaznávania, úrazov, medicínskych bolestivých zákrokov,
striedania opatrovateľov alebo straty blízkej osoby po vytvorení pevnej
väzby a pod.,
- odrazom akútnych problémov dieťaťa – zanedbávania, zneužívania,
týrania, zdravotného oslabenia, strát, tráum a i., ale aj nedorozumení,
hypersenzitivity, sťahovania (strata fyzického domova), vážneho
ochorenia rodiča.
Dôležité zo strany dospelých je, aby sa nesnažili vytvoriť si rýchly názor (je drzé,
nevychované, chce ma provokovať) a dieťa neodmietli. Niekedy prejav
správania je rovnaký, ale má rôzne príčiny a vyžaduje si iné riešenia. Agresívne
dieťa môže opakovať naučené správanie z domu alebo rozprávok, ale môže ísť
aj o úzkostné dieťa, ktoré sa rýchlo cíti byť ohrozené a bráni sa. Úzkostné dieťa
môže mať problém orientovať sa a chytá ho v novom prostredí panika, alebo žije
s rodičom duševne chorým, či alkoholikom, kde sa nenaučilo odhadnúť, čo sa
od neho práve očakáva a čo mu hrozí. Tiež to môže byť prevzatý postoj z rodiny,
alebo strach zo zlyhania a odmietnutia.
Problémové správanie u detí je veľmi komplexnou témou. Ak ho vnímame ako
systém, dôležité je pomenovať faktory, ktoré sú príčinou (je možné ich oslabiť,
odstrániť?), tie, ktoré pôsobia udržujúco (je možné ich obmedziť, nahradiť?), tie,
ktoré pomáhajú (je možné ich posilniť, doplniť?).
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Ako prvé opatrenia možno uviesť:
 posilnenie prežívania bezpečia (prijatie dieťaťa, dôvera, zabezpečenie
ochrany a pohody – možnosť uvoľniť sa, rytmické aktivity, spev, rituály,
štruktúra),
 zabezpečenie sociálnej opory (dieťa potrebuje priateľov, blízku osobu,
ktorej dôveruje a ktorá bude spolupracovať),
 zabezpečenie bezpečného priestoru pre hru a vytváranie hodnôt (ponuka
imaginatívnych hier, kreatívnych činností, hudobné činnosti),
 podpora reziliencie (posilniť, vybudovať zdroje zvládania),
 zmeny v základnom prostredí – pomoc rodine (podporná skupina, rodinná
terapia, iné opatrenia).

Pre deti je dobrou ponukou terapia hrou, ako aj muzikoterapia, pohybová terapia,
arteterapia a pod., ktoré môžu podporiť proces pomoci dieťaťu. Ak je v pozadí
hypersenzitivita, poruchy pozornosti, ťažké okolnosti raného vývinu v spojení
s nepriaznivými okolnosťami (zlé bývanie, chudoba, strata vzťahov, ochorenie
a pod.), pomoc musí byť komplexnejšia, musí prísť aj zo strany komunity
a spoločnosti.
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4 Podpora kompetencií rodičov
Rodičia trávia s dieťaťom najviac času. Ak neboli dobre pripravení na svoje
úlohy a zároveň sú preťažení náročnou starostlivosťou, potrebujú podporu, aby
našli optimálne formy komunikácie s dieťaťom a porozumeli jeho potrebám.
Úlohou odborníkov je od začiatku podporovať rodičov, aby lepšie rozumeli
signálom a potrebám dieťaťa a zvládli úlohu prijať aj negatívne emócie (plač,
krik alebo odmietanie dotyku), zachovať pokoj a rozumieť (plačeš - chceš ma
mať pri sebe, potrebuješ...). Ak sa im to nedarí (dieťa plače, matka tiež, obaja sú
stále viac zúfalí), situácia sa komplikuje, lebo dojčatá spravidla reagujú na záťaž
podstatne rýchlejšie somatickými symptómami (napr. poruchami spánku,
jedenia) než staršie deti, ktoré majú viac motorických výrazových prostriedkov
a lepšie kontrolujú svoje správanie.
Jednou z možností podpory rodičov je metóda Marte Meo. Pojem (Thelen, 2014)
pochádza z latinčiny a v preklade znamená „z vlastnej sily, na svoj spôsob“.
Túto metódu vypracovala Maria Aarts z Holandska. Vychádzala z poznania, že
aj dieťa s postihnutím sa učí len z vlastnej skúsenosti a je pri výstavbe svojho
cítenia, poznávania a konania odkázané na kvalitnú interakciu rodič – dieťa.
Základom je bezpečná primárna vzťahová väzba. Rodičia potrebujú mnoho síl,
aby sa naučili o dieťa starať - zvládli jeho špecifické problémy s príjmom
potravy, so spánkom. Bezmocní a zranení rodičia často nedokážu vnímať
potreby dieťaťa, ani mu poskytnúť bezpečný vzťah.
Východiskom je diagnostické hodnotenie celkovej situácie – najmä sociálnych,
rečových a emocionálnych schopností počas prebiehajúcej interakcie a overenie
si, nakoľko sú rodičia schopní „prečítať“ v správaní dieťaťa jeho posolstvo.
Využíva sa pritom analýza videonahrávky. Výsledkom je stanovenie
vývinovej úrovne

dieťaťa

a rodičovských

schopností.

V poradenskom

rozhovore dostanú rodičia informácie o vývinových potrebách dieťaťa,
o spôsoboch, ako ich možno naplniť. Metóda Marte Meo je vhodná všade tam,
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kde je narušená alebo sťažená komunikácia, spolupráca - nielen u detí
(predčasne narodené, s ADHD, autizmom, so špeciálnymi potrebami) ale aj
u dospelých a seniorov, v párovom poradenstve, v podpornej terapii. Táto forma
poradenstva podporuje predpoklady lepšie vidieť a jednoznačne identifikovať
signály dieťaťa a naplniť jeho potrebu. Rodičia následne majú väčšiu istotu, aj
potrebné vedomosti, ako zvládať každodenné situácie a lepšie využívať vhodné
momenty pre podporu svojho dieťaťa. Rodičia sa naučia veci, ktoré robili
intuitívne dobre, robiť vedome a výraznejšie. Lepšie chápu, aký význam má ich
konanie pre prežívanie radosti u dieťaťa a jeho zrelšie správanie v budúcnosti.
Lepšie vzájomné pochopenie pomáha vo vzťahu prehlbovať chvíľky intimity
a blízkosti a budovať bezpečné vzťahy.
Používané techniky:
- sledovať a pomenovať - zvuky a mimika tváre majú mimoriadny význam
v komunikácii. Pozitívne obsahy potvrdzujú prijatie a vedomie hodnoty.
Ak sa rodičia dokážu sústrediť a čakať na iniciatívu dieťaťa, lepšie
využívajú možnosti ako ho spoznať. Potvrdenie prijatia signálu zo strany
dieťaťa mu pomáha lepšie zameriavať svoju aktivitu – získať skúsenosť
o účinnosti svojho konania. Pomenovaním pocitov sa učí dieťa
identifikovať a poznať svoje city a neskôr ich regulovať. Dávaním
priestoru pre vlastnú iniciatívu sprostredkujú rodičia dieťaťu zážitok
zrozumiteľnosti a zmysluplnosti sveta;
- pozitívne vedenie - dôležité je, aby rodičia pomenovali vlastné iniciatívy
(idem doniesť, pripravím kašu) a umožnili tak dieťaťu zážitok
orientovanosti a predvídateľnosti. Dieťaťu to dáva pocit stability
a bezpečia;
- aktivovanie potenciálov, sprostredkovanie skúseností, rodičia podporujú
aktivitu dieťaťa opakovaním príležitostí niečo skúšať, vstupovať do
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interakcie s prostredím, aby porozumelo lepšie dianiu okolo seba
(zažneme svetlo, pustíme vodu, odhodíme loptu);
Rodičia to nemajú ľahké. Nesú si so sebou genetickú výbavu po svojich
predkoch, trápenia svojho detstva, nenaplnené túžby. Aj keď svoje dieťa
milujú a želajú mu to najlepšie, môžu vyrásť problémy, s ktorými
s ťažkosťami bojujú a často prehrávajú. Rodinná terapeutka Satirová (1994)
sa vyjadrila, že počas svojej praxe nestretla dokonalých rodičov, no úplne
stačí, keď sa o to snažia.

Záver
Publikáciu zakončím slovami pani Schuchardt (2013), ktorá pozbierala okolo
6000 životných príbehov ľudí s ťažkými ochoreniami, postihnutiami,
zraneniami a skúmala proces vyrovnávania sa s utrpením, ktoré ich postihlo.
Hovorili o očakávaní pomoci, o túžbe vyhnúť sa údelu, o zúfalstve, že je to
na celý život, o rozhodnutí napriek všetkému milovať a vydržať. Sprevádzať
trpiacich je umenie. Nie je to jednosmerné obetovanie seba ale interaktívne
konanie, kde sprevádzajúci:
- ide spolu so sprevádzaným – nie pred, ani za, načúva jeho potrebám,
- empaticky vníma, kedy pomoc dodáva odvahu, kedy zraňuje, alebo iného
zablokuje,
- má dôveru, že sa nájde východisko,
- dúfa a verí, že aj v slabosti sa rodí sila (tamtiež, s. 161).
Veľa sily a odvahy na ceste interaktívneho pomáhania.
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Príloha 1:
ZÁZNAMOVÝ HÁROK

Dátum:

Meno:

Dátum
Vnímanie, nové správanie, Potreba podpory
pozorovania silné stránky

Sociálny vývin,
správanie, zdroje

nové Potreba podpory

Zapísal/a:
Odporúčanie

Odporúčanie

Kognitívny vývin - zmeny

Potreba podpory

Odporúčanie

Motorický vývin

Potreba podpory

Odporúčanie

Rodič:
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Príloha 2 (4 strany)

VNÍMANIE
Viem sa správať na
ceste

Rozpoznám hlásku
a začiatku a na konci slova

Poskladám 12 dielne
puzzle

Postavím podľa návodu (lego,
monti) trojdimenzionálne modely

Viem čo je vpravo, čo
vľavo

Vytlieskam slabiky
dlhého slova

Spojím známe písmená do slova

Zopakujem vetu, ktorá
má 10 slov

Nájdem v obrázku skryté
zvieratká, deti

Spamäti poskladám podľa
ukázaného vzoru

Viem vyhláskovať slovo

Ovládam svoje prsty aj so
zatvorenými očami

Poskladám 9 dielne puzzle

Spoznám
písané na
chrbte (kríž,
kruh)

Poznám
kruh,
štvorec,
trojuholník

Nájdem stred
kruhu pri
pohybových
hrách

Poznám slová rôznej dĺžky

Poznám hmatom rôzne
formy

Pamätám si
päť čísiel

Nakreslím
bodky podľa
vzoru

Viem odkiaľ idú zvuky v
miestnosti

Pamätám si
štyri pexeso
kartičky

Zapamätám si tri zo
šiestich ukázaných figúrok

Poznám zvuky v
miestnosti

Opakujem jednoduché rytmy

Zapamätám si, ktoré
zvieratko z piatich
bolo schované
Cítim dotyk na líčku,
predlaktí, na chrbte

Poznám pojem hore dolu, vzadu,
vpredu
Vnímam
rozdielne
povrchy

Orientujem sa
priestorovo na
svojom tele

Rozlišujem teplé a studené

Skúmam svoje telo

Očami sledujem predmet

Otáčam hlavu za hovoriacou
osobou

Napnem a uvoľním svaly

Reagujem na svetlo a zvuky
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Triedim podľa veľkosti
Poznám
prstové hry

Zapamätám
si dva čísla

Uvedomujem si tvar na
ploche (tri tvary)
Zaujíma ma rytmus
a rytmický pohyb
Približujem nôžky k ústam
Mám sací reflex

Socializácia
Nedám sa hneď na
všetko nahovoriť

Viem
všeličo
o mojej
rodine
Viem
prehrávať

Poznám svoje
okolie

Mám výdrž
a sústredím
sa

V hre sa
snažím vyhrať

Dodržiavam
dohodnuté
pravidlá v hre

Poznám hry, pravidlá
dokážem dodržať
Viem, čo
Teším sa s
dokážem
druhými

Viem prijať inú rolu,
pozíciu

Riešim
konflikty
samostatne a
primerane
Viem sa
prispôsobiť

Viem byť
vyrovnané,
pokojné
Predstavím
sa deťom
sám

Beriem zodpovednosť za
svoje správanie
Pri konfliktoch viem, o čo
ide
Poviem čo cítim
s primeranou mimikou

Viem
obhájiť
svoje
záujmy

Hrám sa
konštrukčné
hry

Dávam
pozor na
svoje veci

Viem
počúvať a
počkať

Samostatne si
dokážem
nájsť pomoc

Hrám sa „ako
keby“

Chodím sám
na toaletu

Hrám sa
scénické hry

Delím sa s inými

Hľadám
kontakt
s rovesníkmi

Akceptujem
„nie“

Viem počkať s naplnením
svojej potreby

Je mi
smutno, ak
je iný
smutný

Teším sa s
druhými

Začínam
Odhalím pokus
chápať
o
svoje práva manipulovanie
Hrám sa
sám

Mám dobrých
priateľov
Som v hrách
Prijmem
kooperatívny,
alternatívu
pomáham
doma
Ak sa hráme, viem prijať
rôzne roly
Rád
skúmam

Cítim sa členom
skupiny

Aktívne sa zúčastňujem
skupinových hier

Tu bývam ja:

Hrám sa
rolové hry

Vydržím bez
blízkych osôb

..........................
Iniciujem kontakty

Hľadám útechu pri smútku

.....................
Mám pevné vzťahové väzby

Mám obľúbenú hračku

Bojím sa cudzích

Viem
odmietnuť

Vyjadrujem
emócie

Reagujem na svoje meno

Teším sa
prihováraniu

Usmievam sa na
ľudí

Nechám sa
utíšiť

Reagujem na
známe osoby
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Rado napodobňujem iných

Kognícia
Vymenujem dni v týždni,
ročné obdobia, mesiace
Zadané slová
spojím do
vety
Poznám
jednoduché
symboly

Napadá mi,
ako riešiť
jednoduché
problémy

Poznám našu
adresu

Viem, kedy
mám
narodeniny
Zaujímajú ma písmená a
čísla

Kreslím maľované diktáty

Hrám sa
jednoduché
strategické
hry

Logicky rozprávam príbehy
z kníh

Rozumiem používaniu čísel do
desať

Plánujem a samostatne robím
svoje činnosti

Kreatívne realizujem
svoje umelecké dielka

Poznám
povolania,
pomenujem
typické znaky

Poznám mená
členov rodiny
a iných
blízkych

Používam vedľajšie vety

Hrám sa jednoduché hry
s pravidlami

Dokážem splniť
spojené príkazy

Rozumiem
protikladom v
reči

Spočítam predmety do päť

Orientujem sa v čase (dnes, včera, zajtra...)

Zaujímam sa o obsahy kníh

Rozlišujem a poznám
zmiešané farby

Zoraďujem logicky do radov
(čísla, písmená)

Plním jednoduché
úlohy

Staviam uzavreté
dvory, domy

viem nazvať základné
tvary

Nazvem denné
činnosti na obrázku

Poznám farby

Používam

Vyslovím v slove
všetky hlásky
Poviem približne 50
slov

Hovorím správne vo
vetách (6 slov)

v reči množné číslo

Dávam otázky

Používam vlastné
mená

Zoraďujem písmená
ABC

Poznám rozdiel medzi
jeden a mnoho

Zasuniem tri formy do
otvorov

Skúšam riešiť
problémy

Triedim podľa
základných farieb

Pasívne chápem okolo 20 slov

Skúmam predmety rukami

Mám záujem o predmety

Džavocem, produkujem zvuky

Skúmam predmety ústami

Stiahnem si látku z hlavy
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Motorika
Skáčem so švihadlom a
počítam si

Strihám podľa predlohy

Zaviažem uzol

Chytím a hodím tenisovú
loptičku

Odrážam si veľkú loptu

Poskakujem na jednej nohe

Namaľujem ležatú osmičku

Nakreslím trojuholník

Dokážem poskakovať sem
a tam, aj bokom

Cválam ako koník

Nakreslím dom, strom, slnko

Viem sa dobre kolobežkovať

Nakreslím kruh, štvorec

Namotám špagát na
doštičku

Ukážem časti svojho tela

Prejdem po nakreslenej
ležatej osmičke

Postojím tri sekundy na
jednej nohe

Chytím a hodím loptu

Navliekam koráliky

Roztrhnem list
papiera v
protismere
Kotúľam sa z vystretými
rukami

Nakreslím
čiaru
Prejdem 2
m po páse

Postavím
vežu z 8
kociek
Skočím dolu
oboma
nohami

Jem sám/sama

Sedím sám
Hopsám
s oporou

Siaham
cielene po
predmete
Otočím sa
z chrbta na
bruško

Spravím kotrmelec
Strihám
podľa čiary

Sám zapnem
a rozopnem
gombíky
Držím farbičku troma
prstami

Otváram a zatváram rôzne
uzávery
Otočím sa okolo svojej osi
Používam
pinzetový
úchop

Chodím po
schodoch

Hodím loptu

Stojím
samostatne

Viem v každej ruke držať
kocku

Vytiahnem sa do stoja

Mám symetrické držanie
tela

Mám sací reflex
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