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Rituály provázejí lidstvo od nepaměti. A nejen lidstvo, rituály jsou i souČástí zvÍÍecí ÍŠe, Jde

o neměnné opakování určitého souboru zpťrsobťr chovánÍ, které se P edávají Z generace na

generaci a mají pro člověka hlubší p esah. Jaké místo mají rituály v Životě P edŠkolního dítěte,

na to se zamě íme v dnešním článku.

MGR. MARTINA VlEWEGovÁ
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ituá11, najdenre všude.Y kaž-
dé spoiečnosti. orga nizaci,
firntě, ^aóoženstr,í. v osob-
nín., žlr ciě,,, žit,otě rodiny

i rŮznych okultní:^ SCC i.1.1, \,']ohou b t
velmi

-,l,,ajícI několik
dní. V každénr ri: -á - 

-s p esně daná
sekvence prvk;, ;-_i,é _sc; p edem
jasně určené, o 9,a" -.- s3 a <ažd.v má
v pruběhu rituá u s-.?^., e-é místo,

Rituály nás
den ně.

R ituá ly provád íme automa+ri cky. často
bez povšimnutí, v běžnérn žilvotě

všichni - nap klad chodírne každy
pátek s p áteli na oběd. každou st edu
navštěvujeme lekce jógy, pokud jsme
součástí sportovn ího t nn u, .jsou rituá ly

něco, co každl nováček abso|vuje
a záhy si osvojí. Rituá l se s k Iádá z ce-
tr* ŤŤ* 3 *- m*Ř * konkrétrrí zpLJsob cho-
vání, často související se s! il]r]bolikou,

p ičem ž uróilá ceremon ie" t,ěc nebo
součást rituá lu metaforiclq ďvárňuje
to, o co v daném rituáIu jde. s cílem
dosáhnout toho, proč se ri'u_uál dělá,
s čím souvisí.

V p ípadě, že se v životě jedince toto
ritua lizování stane posed l ostí. ěl ověk
g* fu*x m# m*mfue #e, pravtdla narustají
a stávají se složitějšími. pokud je člověk
ve stresu, že nějakl7 postup \"}-nechal

nebo neudělaI, pak múženne mluvit
o obsedantně kompulzivní poruše. Není
to již tak, že by rituál člověku pomáhal.
ale čIověk se stává jeho otrokem.

ffi § grea*rmťfum #mgu se díky rituá-
*m &mm xw#mx xrm myklicky. Zaíímco

v Iinearitě vnímáme čas jako minulost,
p ítomnost a budoucnost, čas cyklick1
nás vrací k pravideInosti, cyk|ičnos-
ti, vrací nás do dob mytickych. Jde
o podobnost s p írodou. P íroda má své
cykly stejně jako život člověka a lidstva.
U obou dochází k cyklu spočívajícímu
ve vl voji, rustu a zániku, ktery slouží
k očistě, odstranění starého a nefunkč-
ního a následnému znovuzrozen(.

Tato očista a znovuzrození jsou nejlépe
patrné na tzv.

Jde o rituály související se změnou
sociální role - ať už jde o p echod do
dospělosti, o sňatky, těhotenství atd,
Tyto rituály zpravidla

násled uje
jakési pomezí, kdy člověk podstupuje
konkrétní rituály, a uzavírají se ná-

vratem do p vod n í sku piny, ovšem již

v nové sociá ln í roli.

zpusobem , iak zaólenit ,[il?}|Í.,,
nováčky, provést jedince změnami,
které souvisejí se životem, ale mo-

hou b t i duležitym pomocníkem
p i změnách , iež na jedince mohou
pusobit destruktivně, jako je t eba
umrtí blízkych osob.

Rituály mohou souvisel až s ex-

lází, mohou p i nich blit používány
vyku ovadla, omamné látky, součástí
muže b t tanec a hudba. My se nyní
zamě íme na

Zpév,tanec, rytm i ka, to
vše muže b t a byvá jejich součástí.

sĚm&sww#*# fu*rerew#fugx

p edškolní věk u dítěte končí batole-
cím obdobím a zaóhá docházkou do
mate ské školy. Vymezujeme jej t etím

a šestym rokem (některé zdroje uvádějí
čtvrtl a sedm rok). Je to mfud*hí, qdy

se ďítě w nmertě rměmí, Obecně jde

o období, kdy většina dětí navštěvuje
mate skou školu, ačkoIi jsou rodiny,

které up ednostňujl, aby dítě zťrstalo
doma. fuTmmhé rítuxá y mes*axw sejí mraE

É* &* g k* ekŘ verxa, mkm g w#&qe$ # p#-

t ehmm díŘěĚe-

Zalímco rituály,
které dítě p ebírá zvenčí

a jsou socializační, mají spíše
pozitivní funkce, rituály, které

si dítě vyrvá í saffio, mohou mít
někdy opačny efekt. Je tedy d ležité

i s veImi mall mi dětmi mIuvit,

naslouchat j im, p ípad ně tyto rituá ly

změnit, Rituál by pro dítě měI b:it

hrou, nikoli stresem nebo
zaklínadlem.

Každé dítě pot ebuje #mbw*,3mwwru,&

ffi ffi#w tex furmmx**, fia*g&qm m prmwx#*&-

rxp r-*Řfirea" Zatímco láska by měIa byt
něčím absoIutním a nezávisI m na
čemkoli, hranice a jejich změny stejně
jako režim s rituály uzce souvisejí.
Y rámci režimu je nutn é, aby byI den

' 
|?pr YaZeJl

Dob e vybraná pohádka adekvátní věku p ináší dítěti podobné benefity jako

rituál, tedy utěchu, srozumitelnost, hodnoty, symboly apod . Zároveň v něm
podporuje schopnost rozpoznat dobro a zlo a oslovuje archetypy, které
vymezuje společnost. Na základé pohádek se dltě učí chápat rozdíl mezi
dobrem a zlem, hodnou a zlou postavou.

Součástí bl vá i zrcadlení a prožívání pocitůr. Je dťrležité číst pohádky
společně s dítětem a o těchto pocitech mluvit, pomáhat je dítěti zvědomovat,
a pokud se víc bojí nebo má z děje strach, dospěll ho vhodnou formou m že
provést až ke stav m uvolnění. Často i toto provázení dostane formu rituálu,
kdy se dítě opakováním učí zacházet se strachem, uzkostí a vidí, že každá
taková situace odeznía ono samo ji zvládne vlastními silami nebo s dopomocí
zpracovat.

p*ffie** Ř ffi f;-KYfue ffiŘ pqffi {*lvpRt iNl[C 2*1s



dítěte srozu mitel ně struktu rován

v souladu s denním rytmem. Jedním

z nejtypičtějších rituálů je

(v pravidelnou dobu) a

p ed spaním.

P íběhy chce dítě často poslouchat

stále dokola - i to je určitá ritualizace
jeho světa.

Součástí rituál , které dítě provádí

s rodiči či ve školce, by měla O4_ . Ý/
a muze sl prl-

padně vytvá et rituály vlastní. Rituál mu

pomáhá vytvá et sebevědomí, usnadňu-
je chápání světa i mezilidskl ch vztah .

ffi Řrea& ffiyw ŘS * #m

P i v voji dítěte se často soust edíme

na jeho intelekt, snažíme se ho naučit

cizí jazyk, počítat, psát atd.

Nesmíme však zapomínat, že v tom-

to období se utvá í i fyzická selceduvě-

ra. Rozvoj fyzickl ch dovedností a schop-

ností bychom tedy neměli opomínat

a zanedbávat. jeďm*ďux*&t# *v **mí,

tmffim&ffii'segtawf,č$ty, ó m prm ďňt u

rytm *kt$ hryu to vše p i pravidelném

opakování g maxží akm ť*rmm r ttxm ax

a zároveň dítěti pomáhá uvědomit si,

jak se s každy7m opakováním zlepšuje,

],,,,, ,,,,",il,, *t*ruť p*hffi#e < je
::] :,i .,.)|'

,,,,']' ,,,""' pr§ r*avsj #ěts$q#h*

světm d ež t**"

P i rituálu, ať už postaveném nafyzic-

kém, nebo mentálním cvičení, s* #áe#

#*m*mw & #* awmg *k,&W* #mgm- V tomto

věku navíc mluvíme o *Ťffiffi *k6m ffiy&-

*mť- Symbolika rituál a svět lineárního

bezčasí je něco, co je dítěti vlastní

a prospěšné. Nejlepší zp sob, jak toto

myšlení podpo it a zároveň je dob e

ukotvit, je * *m$ p*fua*#*k,

Dítě by se mělo ráno naučit obléct, nasnídat.
pokud to jen trochu jde, je vhodné nechat dítě p es den nebo i P es noc

u prarodič nebo kamarád , aby si zvykl o, že spí ijinde neŽ doma. Udělejte

z toho hru.

Dítě by mělo umět pozdravit, pop át dobrou chuť, Poděkovat, PoProsit.

Dítě by mělo umět chodit na záchod a um t si po něm ruce.

Dítě by se mělo blit schopné samo najíst.

Vyberte den nebo dny, kdy s dítětem budete chodit na procházku ke Školce.

povídejte mu o tom, co uvidíte, s tím že totéž se bude t kat jeho samotného

(to, jak si děti hrají na zahradě, jak chodí na procházku apod.),

Zapoiujte dítě do dětsk ch skupin, podporujte ho v prosociálním chovánÍ,

netolerujte agresivn í projevy.

Dítě si do školky m ůže brát jako ochranu talisman, hračku, Šperk apod.

pokud má školka adaptační program, využijte ho.

s bl ížícíse školkovou docházkou je čas na rituály typu kupování bačk rek,

šití nebo koupení pytlíku na věci atd.
plňte své sliby v běžném životě i po nástupu do Školky - slib vYzvednutí Po

obědě by měl platit, stejně jako slib vyzvednutí odpoledne.

Loučení neprotahujte, vytvo [e si jednoduch louČicí rituál v Podobě hrY, na

kter se dítě m ůže těšit.

Up ímně si zkuste odpovědět na olázku, jaké pocity, myŠlenkV a P edstavY

se s tím, že vaše dítě pťljde do školky, pojí. Máte z toho horŠÍ PocitY vY, nebo

vaše dítě?

koneckonc samotné

Podobně dítě prožívá

p echod do školy, l tady rituály, které

mohou b t postaveny na pohádce,

znatelně pomáhají, Spojit nástup do

školky s rituálem ovšem doporučujet

i rodičťrm. l oni sami tento p echod

moh ou zažívat jako stresové olcdo-

bí' školka 
ktr

rodiče dostanou napríklad u zápisu

neloo jej školka m ůže mít na sv ch
webovych strá n kách. Každ bod ta kt

vého návodu se sklá dá z pravideln r

rituál , které všem pomáhají novou

situ aci zvládnout.

p*ffiA*ff Řnffi Tf;LH ffiŘT Ř pql* Š {*ry PR* N[e 2t



ffi *m*& y we kclc*

Každé ráno se děti sejdou a mohou
em*wk *p* *#mym $q*ěečkem, kde se
pozd raví a eknou nebo ukážou si, jak
se mají. Toto kolečko slouží ke zvyšová-
ní pozornosti v či ostatním, zvyšování
empatie a taky k tomu, dby se dítě
naučilo poslouchat ostatní a nemluvit,
když mluví někdojiny.

P edávání slova m že b:it doprováze-
no p edáváním plyšáka, balonku apod.
Úvodní kolečko mn*** k***iŤ sp* **-
ffiffiu# p"wa"x *kmaxu *v #*atáge et*b* at#j*-

kpg?Ť p*xffir-ffi:l"ffirffi, kter si vymyslí děti

samotné (mohou se stát opičkami, jež
vítají den tím, že dupou, v eští a ječD.

PR* l\[C 2*l_s

Rytmus s rituály uzce souvisí.
Dobry rytmus dne, tedy ve smyslu reži-

ffiu, podporuje zdravé nastavení dítěte.

I malé děti mohou rytmus z různého

dŮrvodu ztratit. Muže to b:it zp sobeno
nenaladěním rodiču, rodina nemusí mít
pravideln5i režim, nedbá pot eb svych

ani pot eb dítěte. Základní pot eba ádu
je tak narušena. Školka sice nem ůže
suplovat rodinu, mťrže však dítěti na-

bídnout n a fyzické urovni znovunalezení

ffi twm y ffi*Ěmrm*

pffij*vffi* s# hťffiffi-

kontaktu se sebou samym, se svym

rytme ffi, ádem, se svymi pot ebami.
Dítě m že zažlt jinou, zdravější

alternativu chaosu, kterl t eba zažívá
doma. Taková situace sama o sobě pro

ně může b t d ležitym poznatkem. P i

rytmickych cvičeních dítě zažívá různé

varianty rytm u, za azování pa uz, může
zjišťovat, jakl rytmus mu dělá nebo ne-

dělá dolc e, jak na něj pťlsobí arytmie.
M že se naučit toto cvičení používat ve

chvílích, kdy je zaplaveno chaosem.

vel i konoce,

Vánoce, p íchod jara, léta, podziffiu,

zimy. Každé narozeniny dítěte ve školce

tffi&** Ř * L YŘ Ř ilŘsxx*pe*lv



nebo narozeniny paní učitelky, to vše

muže b:it spojeno s radostnl mi rituály,

Je to něco, co se Raždy rok opakuje

a co dítěti dodává pocit jistoty. Pa-

sování p edškolák navíc dětem

dodává i pocit vlastní dťlležitosti

a zodpovědnosti

ffi txxlŘ p mkm p# ffisff

wkrx
Součástí života dítěte jsou

i nep úemné události a situace.

)akjiž bylo uvedeno vyše, rEŤexm y

*max mkv& ; rw pn*vm#*epw ffi pe-

rxngxcmák**m mrmv# v Ť#*&tŤ* g taEm* m&r,

Kromě krizí dítě zažívá i p irozené

strachy.Ze tmy, ze zvííal, ze samoty, ze

společnosti cizích dětí, z konflikt , z narození

sourozence. Všechno to jsou situace, které jsou

p irozené, normální, je d ležité o nich s dětmi

mluvit a je vhodné v nich použít nějak rituál

(a m Ůžeto b]it t eba kouzelné slovo), jenž

jim pomůrže s p echodem ze subjektivně

p úemné do subjektivně nep ljemné

situace. Součástítohoto p echodu

m že b t, jak již bylo zmíněno,

t eba talisman.

Navíc na vše dohlíží
paní učitelka, cožje postava , jež 1e

v tomto věku pro děti symbolem
jistoty a bezpečí, a pokud se

budou moc bát, vždy je může

zachrá n it.

ffiw** w Řw&

Rituál posiluje smysluplnost

života a světa, poskytuje pocit

bezpečí a jistoty, tedy základních

pot eb, bez kterych člověk nemá

šanci prožít kvalitní život. Pocit

bezpečí se zvyšuje s p ed-

vídatelností toho, co se
budedít-ktomu

jsou rituály vítanym
prost edkem.

Zpusob, jakym

mate ské školy za-

cházejí s denním
rytmeffi, pravi-

deIné opakování
či n ností, aó obsa-

hově ruznych, tak

ffiffi

Člověk se pomocí rituálu navrací do

mytického času, flapojí se na své p ed-

ky, na lidstvo samo. Má možnoslzažlt"

a uvědomit si , že každou těžkou situaci a zároveň vym š_

již p ed ním někdo prožil, zvládl ji aži- let, jak se p ed

vot šel dál. To dítěti dává víru a d věru strachy chrá-

v koloběh života a jeho smysluplnost. nit, íkat, co

l dětské strachy mohou b t ve školce jim pom áhá,

součástí rituálťl. Děti se zpravidla zkoušet vy-

bojí podobnych věcí, a mohou tedy myšlet gesta

nebo sekvenci
pohybůr, které je

p itom mohou mít své talismany mohou ochránit.

Pro dítě jsou

d ůrležité rituá ly

spojenésběžn mdnem
i rokem. Jejich smyslem
je mimo jiné posilování

sou náležitosti s ostatními.

Dítě se stává součástí
většího celku, než je

jeho rodina.
smyslem podobnych,

pozdravy, dětské kroužky

společné jídlo v pravidelnén

čase, společné oslavy, společné

čtení pohádek, ale i čas na samostat-

nou hru, to vše p ispívá k dobrému

a zdravému vl voji dítěte. Ustálen režir

a rituály školky p ispívají jak k pohodě

personálu, tak dětí samotn ch a moho

pozitivně p sobit na vztah rodič ke

5:

"t

školce. Po* t h
rnggĚE p*t *bu
jsou naplněné,
dojmem.

Pocit bezpečí a jistoty, kter si dítě

vytvo í v dětství, je základnou, flo kter

mŮrže vyrust kvalitní a radostnl život,

Člm více zdravě sebevědoml ch dětí

s d věrou k světu vychová[fie, tím lep

ší svět vytvo íme. Rituály nám v tomtc

ukolu mohou bl t skvěl m pomocnl-

kem.

Autorka působí v cent

Psychoterapie Anc

*apeci a pre{Ivt#axet"

} yl& všichni, a pokud

půrsobí uklidňujícím

P*ffiŘ*# Ř *T -KYffieT Ř nil*x*r-v
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