
 

 

 

 

Poznáte svoje dieťa najlepšie a ste ten, komu na ňom 

najviac záleží. Pomáhate mu rásť. Ak chcete, aby s Vami 

dokázalo efektívne komunikovať, musíte s ním nadviazať 

správne spojenie. Vzťah medzi Vami ovplyvňuje všetko, čo 

prežíva. Dáva mu príležitosti učiť sa novému. 

 

 



Ako správne nadviazať spojenie s dieťaťom? 

 

Keď chcete POMÔCŤ 

 

 

 

 

 

Keď ste UPONÁHĽANÍ 

 

 

 

 

 

No tak, rýchlo! 

Ponáhľaj sa! 

Netráp sa, ja to 

urobím za teba. 

Snažíte sa stihnúť veľa 
vecí naraz.  

Ak sa však ponáhľate, 
nemáte čas rozprávať 
sa s Vašim dieťaťom a 
neumožňujete mu učiť 
sa. 

Chcete, aby Vášmu dieťaťu 

išlo všetko jednoduchšie 

a rýchlejšie.  

Ak mu však pomáhate príliš 

často, dieťa prichádza 

o možnosti učiť sa novému. 

 



Keď ste UČITEĽ 

 

Keď ste UNAVENÍ 

 

 

 

Keď ste SPRÁVNE NALADENÍ 

     

Čo je na 

obrázku? A čo 

je toto? A toto? 

Vy ste ten, kto rozpráva.  

Ale Vaše dieťa sa učí 

najlepšie tým, čo robí samo, 

nielen tým, že robí to, čo mu 

je povedané.  

 

Ste vyčerpaní, frustrovaní 
a potrebujete prestávku.  

Ak však oddychujete práve vtedy, 
keď dieťa túži po Vašej pozornosti, 
prichádzate o najlepšie príležitosti 
učiť ho. 
 

Vyhradíte si čas, aby ste 

spoznávali Vaše dieťa 

a zdieľali s ním jeho 

zážitky. 

Cíti, že je prijaté 

a výnimočné. Len takto je 

otvorené učiť sa novému. 

 



Nie je jednoduché byť správne naladeným rodičom po celý čas... 

 

 
 

 
 

  
  

 
 

 

 

 
 

...CHCETE POMÔCŤ, BYŤ 

UČITEĽOM, STE 

UPONÁHĽANÍ A 

UNAVENÍ... 

 

 

 

Čím viac ním  

však budete, 

tým viac  

bude Vaše  

dieťa  

   šťastnejšie a otvorenejšie novým príležitostiam. 



Správne naladený rodič využíva „PRINCÍP 3P“, ktorý mu pomáha správne sa 

naladiť na svoje dieťa aj počas bežného dňa plného každodenných 

povinností. 

Čo „PRINCÍP 3P“ znamená?   

            

             

POVOĽTE 
dieťaťu viesť 
 

 

 

 

 

PRISPÔSOBTE 

SA  

danému okamihu 

 

 

 

 

 

PRIDÁVAJTE  

nové slová a skúsenosti 

 

 



POVOĽTE  
dieťaťu viesť. Keď dovolíte dieťaťu, aby Vás viedlo: 

     
 

• dávate mu možnosť objavovať a učiť sa, 

• spoznávate ho stále viac, 

• vediete ho k samostatnosti. 

 

Povoliť Vášmu dieťaťu viesť neznamená dovoliť mu všetko, čo chce. 

Malo by dodržiavať hranice, ktoré ste si určili. Často by sme však chceli, 

aby sa naše deti hrali tak, ako „sa má“. Nechajme im však priestor, aby 

nám ukázali, čo naozaj chcú, ako sa chcú hrať... Preto: 

• POZORUJTE, čo dieťa cíti, prežíva, čo ho zaujíma 

• POČKAJTE, čo dieťa urobí 

• POČÚVAJTE dieťa, aby ste vedeli, čo Vám chce povedať 



POZORUJTE... 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Niekedy je naozaj ťažké vedieť, čo dieťa prežíva. Ak sa však odhodláte 

to PRESKÚMAŤ, určite na to prídete. Sledovanie dieťaťa je prvý 

a najdôležitejší krok v procese spoznávania. 

...všímajte si,  

na čo sa dieťa pozerá 

...zamerajte sa na reč 

tela dieťa 

 

...venujte pozornosť 

výrazu tváre dieťaťa 

 



ČAKAJTE... 

Keď čakáte, poskytujete dieťaťu dostatok času na to, aby mohlo 

vyskúšať veci samostatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČÚVAJTE...  

Keď budete pozorne dieťa počúvať, budete presne vedieť, čo vám chce 

povedať. 

 

 

Čakanie nie je také jednoduché, ako sa 

zdá. Pomôže Vám, ak skúsite rátať 

aspoň do 5. To čo dieťa urobí alebo 

povie, vás môže veľmi príjemne 

prekvapiť. 

 

Počúvanie je jediný 

spôsob, ako prísť na to, čo 

má dieťa na mysli. 

Ak rozprávate príliš veľa, 

nie je možné počúvať. 

 



Čo skúmať, na čo čakať a čo počúvať podľa štádia vývinu, v ktorom sa 

Vaše dieťa nachádza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Krásny 

motýlik. 

 

Postupne, keď je dieťa trošku staršie, je jednoduchšie sledovať jeho 

záujem, pretože: 

• začína objavovať svoj svet a ukazuje Vám, čo chce 

• usmieva sa, keď napodobňujete zvuky, ktoré vydáva, 

a napodobňuje tie Vaše 

• rozumie niektorým slovám, napríklad „ocko“, „hore“, „fľaša“... 

 

 

Na začiatku sa snažte zistiť, čo dieťa chce, potrebuje alebo čo nemá rado, keď: 

• sa smeje, plače, džavoce nevšedným spôsobom 

• sa na niečo pozerá alebo odvráti zrak 

• je znepokojené alebo vystrašené 

 

Aha, Janka, 

motýlik! 

Ooooo! 

 



Neskôr Vám dieťa dáva najavo, čo chce, keď: 

• imituje Vaše zvuky a činnosť 

• vie, že je na rade pri jednoduchých hrách, napríklad „Kuk-kuk“ 

• ťahá Vás za ruku, ukazuje na predmety a uisťuje sa, že ho 

sledujete 

• vytvára zvuky, ktoré vnímate ako prvé slová 

 

                       

S odstupom času je oveľa jednoduchšie vedieť, čo Vaše dieťa zaujíma, 

pretože: 

• používa slová a tvorí krátke vety (aj keď niektorým slovám ešte 

nerozumiete) 

• skúma okolie a skúša nové veci 

• pýta sa jednoduché otázky 

 

 

                        

Motýlik! Áno 

Janka, to je 

motýlik. Ba-ba. 

 

Motýlik, Janka. 

Krásny motýlik!  

Mo-týľ. 

 



PRISPÔSOBTE SA  

danému okamihu. Keď s dieťaťom žijete „tu a teraz“: 

 

 

 

 

 

 

• dávate mu najavo, že vám na ňom záleží, 

• venuje pozornosť tomu, čo robíte a hovoríte, 

• vzájomne sa zbližujete, 

• popritom všetkom zažijete spolu veľa zábavy. 

 

 



Ako sa PRISPÔSOBIŤ okamihu, spoločne zdieľať každý moment? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Hrajte sa tvárou v tvár! 

Umožnite dieťaťu, aby sa Vám 

mohlo pozerať do očí: 

- naučíte sa viac o Vašom 

dieťati 

- dieťa sa učí viac od Vás 

 

Imitujte! 

Opakujte po dieťati, čo 

hovorí a čo robí: 

- Vaše dieťa tak vie, že 

sa zaujímate o všetko, 

čo robí 

- môže napodobňovať 

Vás 

 

Interpretujte! 

Hovorte to, čo by povedalo 

Vaše dieťa: 

- cíti, že sa mu snažíte 

porozumieť 

- poskytujete mu nové 

slová 

To je 

lienka. 



 

 

 

 

 

Pýtajte sa! 

Udržujte konverzáciu otázkami, 

ktoré sú otvorené, dieťa im 

rozumie a chce ich zodpovedať:  

- podnecujete ho 

k premýšľaniu 

- dieťa cíti, že Vám na ňom 

záleží 

 

 

Striedajte sa! 

Dobrý rozhovor je ako hojdanie na 

hojdačke – keď sa s Vašim 

dieťaťom striedate: 

- dieťa má možnosť vyjadriť sa 

- čím častejšie sa dieťa strieda, 

tým viac možností ma k učeniu 

 

Komentujte! 

Hovorte o tom, čo sa deje okolo: 

- dieťaťu môžete povedať nové 

a zaujímavé veci 

- jednoducho a nenútene môžete 

začať konverzáciu 

Polievame 

kvietky.  

Čo oblečieme 

bábike?   



PRIDÁVAJTE  

nové slová a skúsenosti. Keď dieťa zažíva nepoznané:  

 

 

 

 

 

 

• pomáhate mu učiť sa o okolitom svete, 

• predstavujete mu nové slová, ktoré použije, keď bude 

pripravené  

Prvá je skúsenosť, potom jej pochopenie a nakoniec príde slovo. 

 

 



Ako a kedy je najvhodnejšie PRIDÁVAŤ nové slová, gestá 

a skúsenosti? 

 

Pomenovávajte! 

Dávajte názvy veciam, ktoré dieťa 

vidí, robí – dávajte im „nálepky“. 

Bude sa tak môcť učiť pomenovať 

to,: 

- čo ho zaujíma 

- čo práve robí 

- čo sa deje v okolí a čo sa 

bude diať 

 

Premosťujte! 

Urobte alebo povedzte presne to, čo 

dieťa. Následne pridajte nové slovo 

alebo gesto – prepájajte teda poznané 

s nepoznaným: 

- upevňujete to, čo už dieťa vie 

- poskytujete nový prostriedok, 

ktorý dieťa použije, keď bude 

pripravené 

- pomáhate mu pochopiť okolitý 

svet, otvárate tak nový spôsob 

jeho vnímania a vyjadrovania sa 

Lienka.   

Mo-týľ. 

Motýľ. 

Motýľ letí.   



 

Opakujte! 

Hľadajte spôsoby a príležitosti, ako 

používať slová a gestá čo 

najčastejšie. Pokojne aj stokrát ☺ 

- pomáhate dieťaťu pochopiť 

a zapamätať si nové slová 

- dieťa bude môcť použiť nové 

slovo, keď bude na to 

pripravené 

 

Zvýrazňujte! 

Nechajte vyniknúť dôležité slová 

alebo nové pojmy – povedzte ich 

nahlas, zreteľne: 

- dieťa ich jednoduchšie 

zachytí a ľahšie si ich 

zapamätá 

- nové pojmy sú tak omnoho 

zaujímavejšie 

 

Používajte gestá! 

Keď dieťaťu hovoríte niečo nové, 

využite svoje telo - spojte slovo 

a gesto: 

- dieťa ľahšie pochopí, čo mu 

chcete povedať 

- získate jeho záujem 

- ukážete mu spôsob, ako Vám 

môže niečo povedať, aj keď 

nepozná slová 

 

Haló – haló. 

Kto je tam?    

Toto sú ŠATY.    

Lucka je 

HORE! Ocko je 

HORE!... 



Buďte trpezliví. Vaše dieťa sa nemusí hneď naučiť to, čo by ste chceli. 

Môže to trvať týždne, mesiace, možno aj rok. Ak sa však rozhodnete byť 

správne naladení a s dieťaťom nadviažete správne spojenie, teda 

- POVOLÍTE mu viesť (budete pozorovať, počúvať a čakať), 

- PRISPÔSOBÍTE SA danému okamihu, 

- PRIDÁTE nové slová a skúsenosti, 

tak dieťa pocíti, že ho milujete a záleží Vám na ňom. Ostanete určite 

veľmi prekvapení, čo všetko Vaše dieťa dokáže povedať a urobiť ☺ 
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