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t eb, tedy pot eb biologickych , fyzickych
a pot eby bezpečí. Vyš í city spojujeme
s naplňováním pot eb intelektovych,
sociálních, etickl ch či estetickych. Co se
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Dle rozdělení jednotliu. chfází vYvoje dítěte nadchází p edškolníobdobí po období batolecím
a p ináŠÍs sebou další v. razné změny a posuny v komplexním v.fuoji dítěte. P edškolní období
datujeme zpravidla od t í do šesti let věku. Z pohledu emočního vYvoje se v této fázi stávají
emoČní proŽitky dÍtěte stabilnější a dítě dokáže lépe poznat, a p edevším dát najevo, co má či
nemá rádo. P icházítedy část života, ve které pokračuje, a to velmi intenzivně, rozvoj emoční
a sociální oblasti, kdy u. chozí vazbou je konkrání činnost a momentální situace.

Bc. IvANA HugeNÁ
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Termín emoce pochází zlatinského
slova ,,motio" , iež znamená pohyb.
Jedná se o velmi komplexní jevy, jež
jsou charakteristické velkou citlivos-
tí a proměnlivostí. Emoce můržeme
popsat ta ké ja ko psych ické stavy
vycházej ící ze su bjektivn íh o pro žívání
vzlahu k někomu či něčemu. prožívání

ennocí je každodenní součástí živgta
kohokolí x nás a p ímo ovlivňuje naše
jedná ní a činy.
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Y rámci emocí a emočního vl voje rozli-

šujeme city nižší a vyšší. Nižší city spo-
jujeme s uspokojováním zák|adních po-
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cha raklerlzová n egocentrismem d ítěte.
úity intelektr,láit,lí neboli poznávací se
projevují prožíváním radosti z pozná-
vání, nové činnosti, tedy získávání
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tyče *it sociálních (ve vztahu k dospě-
l m a k vrstevníkůrm), dominanci mají
nejd íve vztahy k dospěl m v podobě
lásky k rodičťrm a projevůr sympatie či
nesympatie k ostatním dospělym.

V p edškolním obdobíse zvyšuje po-
t eba kontaktri s vrstevnílty, a to p e-

devším v rámci hry. Dítě si také vytvá í
vzlah k sobě sa mém u, je nž je v této f ázi

novych zkušeností. ity esteti*kó se
projevují vn ímáním krásna, dítě prožívá
p i činnostech p lemné stavy (líbí se
mu to, je to pro něj pěkné). P íkladem
mohou b tv tvarnéa hudebníčinnosti.

ítění etícké je rozv-ryeno ve chvíli, kdy
dítě zaóíná rozlišovat, co je dobré a co
špatné, tedy dochází k uvědomění si, co
se smí a co se nesmí.
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Dítě v p edškolním věku je velmi
vnímavé ke svému okolí, k emocím
a projevůrm druhych Iidí. Porozumění
a pochopení povahy emocí p ichází
zhruba mezi t etím a pátym rokem
života dítěte.

Dítě vnímá a zažívá stav, kdy na
u rčitou a ktuá ln í situaci mohou ostatn í
jed notIivci rea ovat různé, často proti-
ch dně. Schopnost p edvídat emoční
reakci na situaci či stav p ichází kolem
čty let věku.

Tyto schopnosti se rozvúejí sou-
běžně s poroz|Jměním svym vlastním
pocit m. P ichází také schopnost
p idělování pocit (interpretace), které
by v dané situa ci prožívalo dítě saffio,
jinl m osobám (zví atůrm nebo p edmě-
tťrm).

Jednímz primárních prvk , kterési
dítě osvojuje ve věku tYí až šesti Iet, je
schopnost ovládat své emoce , Záro-
veň dochází k vyraznému rozvoji eči,
prodlužování doby koncentrace, mění

se úroveň myšIení dítěte z p edpojmové
(symbolické) urovně na uroveň názoro-
vého (intuitivního) myšIení.

Dítě vychází p edevším ze svych
zkušeností, z p ítomného oka mžl-
ku, z toho, co vidí. Prezentuje fakta
dle svého p ání, svych p edstav, má
vlastní vizi o okolním světě, p isuzuje
věcem, zvífátk m či rostlinám Iidské
vIastnosti (p edoperační myšlení).

Trvalé paměťové stopy vznikají
na základě intenzity prožitku dítěte,
tedy síly poutavosti, Vyšší nervová
činnost se rozvíjí a jsou dá ny základy
uvědomělého sebeovládán í d ítěte,
vyvoje jeho v Ie a citového sebeo-
vládání. Již v tomto věku postupně
dochází k uvědomování, a hlavně
k zvnit ňování některl ch mravních
norem,

V pmarm hry

Yyraznym prvkem p edškolního období,
ve kterém probíhá velmi z etelně pro-

ces sociaIizace, je hra.
Hra jako taková nám ukazuje, jak

dltě vnímá okolní prost edí, jevy, proce-

sy a vztahy, je tedy vyraznym diagnos-
tickl m projevem jeho vlivojové urovně.
Dítě využívá hry volné, které si vyml šlí
samo (nap . hry námětové, ,,fld něco")
a hry s pravidly, Ke konci p edškolního
období zaóíná pomalu odlišovat hru od
práce.

, Radost (štěstÍ, uvolnění...). Děti jsou častěji pozitivně naladěné, jejich
pozitivní vztahové emoce trvají déle než ty negativní. Pociťují radost ze
sdílení s ostatním i, prožívají pocit sounáležltosti. JeIikož už umějí dát najevo
svou nelibost a nespokojenost, da Íse jim s ní i lépe postupně vyrovnávat.

l Láska (prUimání druhych, d věra, laskavost, oddanost, projevy p átelstvi).
Zhruba od t etího roku zaóínají děti cíleně navazovat kamarádské vztahy se
svl mi vrstevníky. Zaóínajítedy prožívat zcela nové pocity (p átelstvD.Tyto
vztahy a vazby nemajídlouhého trvání, aIe dítě samo pojmenuje svťrj vztah
ke kamarádovi (mám rád/a...). Rozvoj sociálních kompetencídítěte je p ímo
závisly na p imě ené podpo e jeho autonomie, Zásadní vliv na emoční vlivoj
dítěte majísamoz ejmě rodiče; ovlivňujíjej svymi zkušenostmi a chováním.
Jejich vzájemnli citovy vztah dává základ vztahu dítěte k širšímu sociálnímu
okolÍ, reakce na pocity dítěte ovlivňujísocializaci dítěte, schopnost
emocionáIního vyIadění rodičťr s dítětem vytvá í základjeho empatie.

. Strach (starost, uzkost, nervozita, obava, pochybnost, znepokojení,
ohroženÍ, zděšení, hrůza...). Temperament dítěte vyrazné ovlivňuje
jeho vnÍmání strachu, Roli hraje i dětská p edstavivost, která vychází
z magackého myšIení (dltě vě í na čarodějnice, strašidla...), U některych dětí
se objevuje tendence k odmítánístrachu, děti se fixují na druhou osobu,iež
je má p ed strachem ochránit.

, mutek (sebelítost, osaměIost, sklíčenost, melancholie, žaI...). Prožívání
smutku je u dětí Často velmi intenzivní (stejně jako prožívání dalších
emoc|, slTlutek m Že nastat z dŮrvodu odloučení od matky, vzniku
zmateČné situace, ztráty hračky. Pr vodním projevem blivá pláč, ale také
psychosomatické projevy (bolesti b íška či hlavičky bez zjevné p íčiny).

. Hněv (vztek, zlost, rozho čenost, zu ivost, násilnictví, podrážděnost...),
V tomto období se již projevy vzteku a zlosti objevují méně. Děti Iépe
rozumějívzniku nep fremnlich situací, které se mnohdy objevujív kontaktu
s vrstevníky nebo jsou reakcí na p íkazy či zákazy. Když dítě situaci
nezvládne a projevísilnl vztek a zlost, jedná se často o krátkodobou, i když
silnou reakci.

. P ekvapení (šok, udiv, užas).
, Hanba (pocit viny, vl čitky svědomí, lítost, rozpaky, poníženost,..). Vnímání

pocitu viny rozvíjí tzv. korektivní mechanismy. Dochází k pochopení
vzájemné souvislosti mezi pocitem viny a nápravou situace (dojde k zbavení
se pocitu viny). Pomocísebehodnoticích emocíse u dítěte vytvá í základ
pro rozvoj svědomí a moráIky. Svědomí je prozatím zaméieno na aktuální
situaci a vl sledek spíš než na pohnutky. Je tedy pot eba postupně a citlivě
dítě vést k uvědomění si zákonité spojitosti chová ní ajeho důrsledku.
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U p edškolních dětí se také mohou
objevit tendence k vytvá ení fiktiv-
ních karnarád , se kterlimi si povídají
a starají se o ně. Tento jev není nijak
neobvykly, mť,rže vycházel z nedosta-
tečného kontaktu s vrstevníky, ale také
z plípadnych obav a uzkosti dítěte. Bě-
hem her dochází k formování a utvá ení
rriznych sociálních rolí, které si právě
pomocí herní činnosti děti vyzkoušejí.
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Yyraznym mezníkem p edškolního
období je jistě nástup dítěte do mate -

ské školy. Dochází k rozši ování jeho
prost edí, p ibyvají dalšíjedinci (dospělí
i děti), se kterymi vchází v interakci. Zís-
kává nové zkušenosti , poznává nová
pravidlan ep soby chovánío ešení
situací. Musí se vyrovnávat se změna-
mi, jež p ináší nové prost edí. Nástup
do mate ské školy je zapoóat postup-

nou adaptací dítěte, s cílem pomoct mu
zvládnout nasta lou změn u.

Adaptaění doba každóho dítěte je
zcela individuální, Dítě se v mate -

ské škole v rámci procesu socializace
setkává s paní učite|kou a se skupinou
vrstevníku, ve které se zcela měníjeho
postavení oproti dosavad ním u postave-

ní v rodině. Dltě se učí prosa zoval regu-

lovanou formou tak, aby nedocháze|o
k sebeprosazení na ukor jinl ch . Zažívá
také pocity nelibosti, je vystaveno kon-

kurenci. V protiváze vycházelí z tohoto

prost edí kladné chvíle, kdy dítě zažívá
pozitivní pocity ze sdílení společnych zá-
žitku, p úemné chvíle ve vzájemné h e,

stavy, kdy si potvrzuje vlastní status.
Děti v p edškolním období rády fan-

tazírují, často si upravují skutečnost
o vlastní p edstavy, které nevychá zejí
z reálného stavu. M že se zdál, že

,,lžou", primárně se však o lež nejedná.
Dítě zjišťuje stav ,,hranic" a možnost
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jejich posunutí, V této situaci je pot eba
citlivě si s ním popovídat a vysvětlit mu

rozdíl mezi vyml šlením a lhaním a je-
jich dopad na vzájemnou dťrvěru mezi
lidmi. Dalším jevem postupného vl voje
je zvyšování samostatnosti d ítěte,
osvojování si dalších činností a aktivit,
p i kter ch již nepot ebuje bezprost ed-
ní dopomoc dospělého. Úloha rodiny
a vzlahťl dítěte s rodiči je stále velmi
d Iežitá. Dítě primárně napodobuje ro-

diče, a to bezděčně i umyslně, dochází
k tzv. identifikaci s rodičem stejného
poh laví,

V voj osobnosti je vyrazně ovlivněn
právě těm ito vzájem nym i vzlahy, kdy je

d ležité, aby p evažoval p edevším po-

zitivní emocionální vztah společně 
íí?*

s vhodnou mírou požadavku ,,, 
o' 

"',, 
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na dltě (postupně se zvyšujícD.

Jakákoli nerovnová ha či d isha rmon ie
je dítětem velmi silně cítěna a mťrže se
projevit v jeho chování (pomočování,
frustrace, uzkost).

obecně lze iícl, že dítě ve věku t í
let by již mělo zvládnout odloučení od
matky, P esto se mohou objevit negativ-
ní emoce a prožívání, dítě často pláče,

nechce do mate ské školy. Jeho p edání
dttěte paní učitelce probíhá ve velmi
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emočně vypjaté atmosfé e pro všech-
ny zuóastněné strany. P íprava nafázi
odloučení a nástup do mate ské školy by

tedy měly probíhat nenásilně a pozitivně.
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Reagovat na emoce, pocity, chování
dítěte není vždy lehké. Reakce dospě-
Iého jedince jsou podmíněny vlastními
zážilky a zkušenostm l, zažilymi vzorci
chová ní, což ale neznamen á, žejsou
vždy správné. Často se setkáváme se
zažitymi vzorci v podobě vět: ,,Nebreč,
kluci p ece nebrečí!", ,,Toje ostuda, po-

Nejd íve je t eba dltě seznámit s prost edím mate ské školy. Rodič mu vypráví,
co bude náplnídne, kde si bude hrát s dětmi (herna, zahrada), že bude
mít novékamarády (vycházíme z pot eby kolektivu, která je typická pro toto
obdob|. Nástup do mate ské školy rodič sám vnímájako další krok v životě
celé rodiny, proto je dťrležité, aby nep enášel své p ípadné obavy na dítě. DItě
by mělo dostat jasnou informaci o tom, že vše společně s rodiči zv|ádnou,
aby byla naplňována jeho pot eba bezpečí a jistoty. I p esto se m že stát, že
začlenění do nového prost edí je pro ně až p íliš velká zména, na kterou není
p ipravené, zralé, Je tedy vhodné, pokud to stav rodiny dovolí, nástup do školky
o nějak čas odložit.
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dívej , Janička nepláče.'n, ,,Když nebudeš
zIobit, zajdeme si na zmrzlinu.", ,,Užsi
zase vymlišlÍš, to nemůže bolet!" apod.

Vychova d ítěte, ať j lž z pozice rod iče,
anebo učitele, kterl se na procesu
vl voje dítěte podílí, vych ází hlavně z p i-

jetí emocí dítěte. Neznamená to však,
že p ijímáme chování, které s danym
emočním projevem souvisí, Nedílnou
a zásadní součástí vychovného pťrsobe-

ní je nastavování mantinelri a vytvá e-
ní pravidel (p ípadně spoluvytvá ení).

Důrležity je p edevším zp sob
provedení a následné ešení vznikll ch
situací, během kterych dítě ,,testuje"
možné limity, aíiiž vědomě či nevědo-
mě. Nap íklad: Rodič p ijde pro dítě
do mate ské školy, jenže dítě si chce
ještě hrát, Na vzniklou situaci reaguje
pláčem a k ikem. nažíms e dítěti
popsat zjevnou situaci: ,,Vidím, že
si chceš ještě hrát, ale už musíme jít

Tento způrsob
jednání a vedenI

vychovného procesu je jistě
náročnější a zdlouhavější, ale

z dlouhodobého hlediska vede
k omezení vzájemnó manipulace,
ke změně chování dítěte, které se

mění postupně ve spolupráci, a co je
ve!mi dťl!ežité, podporuje dťrvěru

dítěte a vzájemny vzlah mezi
ním a rodičem (p ípadně

učitelem).
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. Akceptujeme pocity dítěte, jeho pláč, obavy a emoce. popíráním těchto
projevťr mťržeme vážně narušit jeho sebedťrvěru a také jeho d věru v nás.
Když dítě dostane informa ci, že rozbité koleno p ece nem rže boIet, vzniká
konflikt mezi tím, co cítí, a co je mu sděleno. Nemá tedy potvrzeno, že jeho
vlastní vjemy jsou správné.

. Uvědomujeme si vlastní stav ,,zaplavení emoceffii", kdy není vhodné
impulzivně reagovat (nap .dítě rozbUe skleničku, p evrhne talíí, rozsype
pastelky...). V této situaci je vhodné p edstavit si, jak chceme, dby naše
reakce vypadala, jak by měla dál tato situace vypadat.

. uvědomujeme si aktuální stav ,,zaplavení emocemi" u dítěte; často jsou to
chvíle, kdy nemá smysl nic vysvětlovat, nepom áhá vyžadování odpovědi,
obviňování z nastalé situace, Vhodnějšíje dítěti nabídnout fyzickou blízkost,
aby mělo pocit, žeie p ijímáno i v tomto stavu; dáváme mu najevo,žejsme
s ním.

r |\enecháváme dítě samotné v afektu pIáče,každé dítě má nárok na pláč
vznikající na základě různych podnětůr (konfrontace se zažitymi modely
chován|.

. Snažíme se vyvarovat ,,effiocionálních prohIášení"; děti v tomto věku berou
vše velml doslovně, nerozumí ironii. Emocionální prohIášení (,,Yždycky to
rozbiješ.", ,,To snad děIáš naschvál:', ,, )á tě p etrhnu jako hada.") vedou jen
k psychickém u zranění dítěte, fldrušení jeho d věry, pocitu bezpečí a jistoty,

a to ve vztahu k těm nejbližším.
. potvrzujeme dítěti jeho identitu, nesrovnáváme ho s jin: mi dětmi.
. Žaaoucí chování dítěte neupevňujeme slibováním vynosnych benefitůr

(,, Dosta neš h račku! ").
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domů." Dítě stále reaguje pláčem
a chce rodiče bouchnout. Popíšeme

opět situaci a potvrdíme emoci dítěte
(právo na emoční projev), potvrdíme
také limit chování: ,,Mťržeš se zlobit, ro-

zumím toffiu, že se zlobíš, ale bouchat
mě nesmíš, to se mi nelíbí."

pokud chceme ovlivňovat chování
a jednání někoho druhého, nap íklad
dítěte, je nutnó nejd íve pracovat na
svém vlastním chování a jednání.

Dokázat poznat své vlastní emoce a je-
jich vliv a dopad na interakci s ostatnÉ
mi lidmi. uvědomit si své zažité vzorce
chová ní, automatické rea kce vycházejí-
cí z našeho vlastního dětství a zkuše-
ností. To je cesta k tomu, jak b t dětem
správnl m (vhodnym, lepším) vzorem,
rodičem či učitelem. l

Autorka pracuje jako speciální
pedagožka v MŠ
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