Pro většinu lidí v našich podmínkách je
dodržování hygieny samoz ejmosť, děti se to
však musejí učit a prijmout to za své. S nástupem dítěte do kolekťivu, tedy pro většinu děť
s

p íchodem do mate ské školy, se zvyšuje

riziko rťrznlich infekčních nemocí, a to nejen
proto, že nástup do kolektivu vždy znamená
zátéžpro imunitu dítěte, ale i proto, že malé

děti dostatečně neznajía nedodržují správné
hygienické návyky. Dítě v tomto věku je však
velice zvídavé,a když se jeho iniciaťva správně
podchyť, pak mu návyky, které si v tomto

období osvojí, z stanou až do dospělosti.
ffimď

nesprávně. P i nácviku hygieny bychom neměli
dítě ani p ílišomezovat a nutit je, aby striktně
vykonávalo naše pokyny a príkazy, ale nebylo
by ani správné, kdybychom na ně neměli žádné
požadavky.

F

í q mď ďmsp&

Ých e

ďť*

ež tt

Dítě v mate ské škole by tedy mělo umět
dodržovat základníosobní čistotu a kromě

samostatného používánítoalety, umyť rukou
po jejím použiť, vyčistění zoubkťr apod., by se

če mnx jí bÝt trpě ví

Nikdo jistě nezpochybňuje, že hygienické
návyky jsou pro udržování zdraví dítěte nezbytné, chrání zvláště p ed infekčními chorobami.

Nácvik a pochopení hygienicklich návyk však
někdy nejde ťrplně lehce a vyžaduje to od
rodičťrhodně trpělivosti (musejí dítěti stále

p ipomínat a opakovat, co má udětat}, taktní
chování a hlavně dťrslednost.
Pro děti predškolního věku by mělo

posmívají-a posměch kamarád je vždy pro
dítě zdrojem pocitťr k ivdy a méněcennosti.
Dítě ovšem většinCIu nemťlžeza to, co je rodiče
a jiní dospělí nenaučiIi, nebo je to naučili
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samoz ejmosť myťí rukou po použiťWC, p ed
jídlem, čištěnízubminimálně ráno iveče[
používáníkapesníku apod" A děti by to neměly
dělat jen proto, že to po nich rodiče a jiní

mělo samostatně oblékat a obouvat iu mladšíchděť většinou ještě s dopomocí}, po p íchodu z venku se p ezouvat, udržovat věci v po ádku, uklízet hračky na jejich místa a v neposlední
adě by se mělo umět kulturně chovat u jídla
a postupně se naučit jíst p íborem.
Také je pro dítě dťrležitésprávně pOt"|žívat
kapesník p i smrkání, urnět si zakrrlt sta
p i kašii a kychání, mělo by vědět, že nemá
plivat na zeffi, dávat r zné p edměty do
ťrst, odhazovat odpadky mimo vyhrazená
místa, že si nemá utírat znečištěnéruce do

oblečení.

vychovatelé chtějía vyžadují, ale měly by také
vědět, proč to mají dělat. MěIy by si postupně

d ležitli je samoz ejmě p íklad dospěsi dědeček či pradědeček po použiť
Pokud
Irich.

uvědomovat, že dodržováním těchto hygienick ch návyk chránísebe a své vlastní zdraví,

WC ruce neumyje (ani takoví dospělí, zvláště
v nejstaršígeneraci, nejsou v jimkou}, nebo

ale i zdraví sviich kamarádri a spolužák

pokuld si taťnek někdy ve spravedlivém

"

Učitelky mate skr,ích škol majíjistě své
zkušenosti s ťm, že dítěti, které se neumí samo
obléct, neumí ádně používat kapesník, učesat
se nebo si vyčistit zuby, se ostatníděti někdy
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Velmi

hněvu odplivne na zem, nemťržeme

se ry

divit, že dítě má s dodržováním hygienickych pravidel problémy - nejvíce je

dospělítoťižnaučív|astnímp íkladem. ffi

Desatero hygfrenick, ch
dovedno tí pro ďětfr
1. Myj si ruce - p ed jídlern,
pCI p užitízáchodu, kdykoii
p i]deŠz venku.
2. Č;sti si zoubky nejméně
dvakrát denně, m žeši v Mš
p0 obědě p ed panírn.
3. tarej se ú vé nblečení* aby
bylc čisté,eby ti v něm bylo
dob e {ani horko, ani zima}, fiť
je máš složenéna svém místě"
4, Snaž se ám shléknout
a svléknout, sám obout.
5" Starej se ů hračky * dávej na
ně pozor, ať se nepošl<CIdí"
6" Udržuj pc ádek ve svém skolí,
dávej věci na vé míst*,
7 . Běhej, skákej, pfrhybuj se,
8- Jez hodně zelcninu a Gvúceí
které p ed jídlem úrfiyj
a v stech ádně razkou *j,
S, í{od ně pij
,

1ů, ůdpočívejpo CIbědě.

