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Vážení čtenáři,
děkujeme vám za důvěru, se kterou ote-

víráte každé další číslo našeho časopisu 

(K)Oukej. 

Tentokrát je celé číslo věnováno tématu 

hry. Jak je důležitá v životě dětí, ale i dospě-

lých, jak je možné ji využít pro terapeutic-

ké účely. Hra je prostě mocná sama o sobě, 

dopřejme ji v  hojné míře sobě a  svým dě-

tem - těm vlastním i  těm, s  kterými se se-

tkáváme pracovně. Není nad to, když hra 

plní svůj vlastní účel – přináší radost a pocit 

štěstí – a není vázaná jen na naše postranní 

edukativní úmysly. Hra i hráči si vystačí sa-

mi o  sobě, co je důležité, je potěšení všech 

zúčastněných. Dalším významným momen-

tem je, že hra má začátek a konec, a to, že ji 

hráči mají pod svým vlastním velením. Hra 

se neustále pohybuje na hranici mezi očeká-

váním a  překvapením, proměňuje se míra 

napětí, známého a nepoznaného.

Nemůžu si odpustit citát z  klasika fi lo-

zofi cké literatury Johana Huizingy, který se 

roku 1938 postavil proti tehdy vládnoucímu 

názoru, že hra musí mít cíl a účel: „Zvířata si 

hrají právě tak jako lidé. Všechny základní 

rysy hry se uplatnily už ve hře zvířat. Stačí 

pozorovat hrající si štěňata a  v  jejich vese-

lém skotačení všechny tyto rysy spatříme. 

Vybízejí se ke hře určitými obřadnými po-

stoji a  posuňky. Dbají pravidla, že bratrovi 

se nemá prokousnout ucho. Předstírají, že 

jsou strašně zlí. A co je nejdůležitější: z  to-

ho všeho mají očividně náramné potěšení 

a  zábavu.“ (Překlad Jaroslava Váchy, Mladá 

fronta, 1971.)

Na hru nahlédneme z pohledu ergotera-

peutky, psychologů, odbornic ze speciálně 

pedagogického centra, canisterapeutky i dal-

ších kolegyň, které se věnují v různých ohle-

dech podpoře vývoje dětí. Některé praktické 

tipy pocházejí přímo od klientských rodin, 

jiné jsou ověřeny letitou praxí, zkušenostmi 

i teoriemi.

Každopádně je užitečné hru zasadit do 

odborného kontextu, ale ještě důležitější 

je hrát si a užívat si to. Proto ať máme pro-

vádět okluzní terapii, procvičovat jemnou 

a  hrubou motoriku, trénovat  sebeobsluhu, 

podporovat vhodné komunikační strategie 

nebo budovat psychickou odolnost, neza-

pomínejme na potěšení a zábavu a hrajme si 

při každé příležitosti.  Je přeci obrovská zá-

bava, když za pohovkou vykoukne táta, a to 

pokaždé z jiné strany. Dítě je zvědavé, těší se, 

co bude následovat. Spoustu dalších situací 

si vybavíte určitě sami. Při hře vzniká ono 

v úvodu zmíněné očekávání a napětí, hráči 

se pohybují na tenké hranici mezi tím, co je 

předvídatelné a co je nevyzpytatelné.

Tak, konec mudrování. 

Inspirativní čtení a ještě zajímavější hra-

ní vám přeje

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

a šéfredaktorka časopisu
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Symbolická hra

Symbolická hra je velice důleži-
tou součástí vývoje dětské hry. 
O co se vlastně jedná? Svět je pl-
ný symbolů, kterým se postupně 
učíme, sami je vytváříme, použí-
váme je v poznávání světa a ko-
munikaci s  druhými. Jsme jimi 
obklopeni od nejútlejšího dětství.
Co si máme představit pod po-
jmem symbol? Může jít o jakýko-
liv předmět, např. pokličku, 
kterou dítě používá jako volant 
auta. Příkladem symbolické hry 
pak může být například hra na 
doktora, v  níž dítě (jakožto dok-
tor) léčí své plyšáky.

Na doktora
Symbolická hra začíná tím, že dítě 

zaujme určitý podnět a  začne jej dá-

le rozvíjet. Postupně vytváří děj, který 

má svůj začátek (rozhodnutí dítěte léčit 

medvídka, který je nemocný), pokra-

čuje sérií akcí (vymýšlení, hledání, na-

cházení jednotlivých rekvizit, vyšetření 

medvídka, stanovení diagnózy, komuni-

kace s medvídkem, léčebná doporučení, 

...) až ke konečnému výsledku (pomo-

hl jsem medvídkovi, vyřešil jsem pro-

blém), který dítě naplňuje uspokojením 

(dosáhlo cíle a ještě si pěkně pohrálo).

Symbolická hra ohromujícím způ-

sobem rozvíjí poznávací procesy, emo-

cionální projevy, abstraktní myšlení, 

fantazii, tvořivost, vynalézavost, pa-

měť, pozornost. Dítě se učí porovná-

vat, hodnotit, spolupracovat, komuni-

kovat i  soucítit. Hra podporuje smysl 

pro organizaci činnosti, volní vlastnosti 

(cílevědomost, vytrvalost), chápání so-

ciálních rolí, členění a  návaznost jed-

notlivých kroků děje (včetně zahájení 

a ukončení), logické myšlení, vývoj řeči, 

vyjadřovací schopnosti a mnoho další-

ho. Na uvedeném příkladu léčení med-

vídka si můžeme konkrétně ukázat, ko-

lik oblastí taková hra zasahuje:

 ■ „vyléčím medvídka“ (rozhodnutí, 

přijetí sociální role, společenské po-

stavení),

 ■ „najdu vše potřebné“ (paměť, lo-

gické myšlení, prostorová orientace 

v bytě),

 ■ „další, kdo je na řadě, pojďte dál“ 

(komunikace, návaznost jednotli-

vých kroků, řízení činnosti),

 ■ „lžíci použiji jako teploměr“ (použití 

symbolu, porovnávání, vyhodnoco-

vání podobných vlastností předmě-

tů, předstírání, zobecnění, fantazie),

 ■ „že ty jsi chodil venku bez čepice!“ 

(příčinnost – vztah příčiny a násled-

ku),

 ■ „medvídku, sundej si triko, dýchej 

zhluboka“ (volba metody, komuni-

kace, souvislosti),

 ■ „zůstaneš v posteli a budeš brát ten-

to sirup“ (řešení situace),

 ■ „sestro, napište recept: mami, můžeš 

být sestřička?“ (poznávací procesy, 

spolupráce, komunikace, improvi-

zace),

 ■ „na shledanou a ve čtvrtek na kont-

rolu“ (společenské rituály, dovršení 

děje, pozornost, vytrvalost).

 ■ A podobně bychom mohli dopo-

drobna rozebrat každou jednotlivou 

složku této hry.

Trocha teorie
Symbolismus můžeme defi novat ja-

ko schopnost reprezentovat pomocí jed-

noho objektu (lopatička a  kyblík) jiný 

objekt (vařečka a hrnec), pomocí jedné 

činnosti (vkládání kamínků a písku do 

kyblíku, míchání lopatičkou) jinou čin-

nost (vaření).

Symbolická hra je založena na předstí-

rání, což je myšleno v tom nejlepším slova 

smyslu: dítě předstírá, že se děje něco, co 

se ve skutečnosti neděje. Pro předstírání 

ve hře je naprosto zásadní schopnost vy-

volání představy nepřítomného předmě-

tu či dění, vybavení toho, co aktuálně není 

k dispozici nebo aktuálně neprobíhá.

Může se jednat nejen o zastoupení 

jednoho předmětu druhým (např. kar-

táč použitý coby autíčko), ale také např. 

předstírání falešných vlastností (např. 

že dětská žehlička pálí) či rolí (např. že 

jsem popelář) nebo nepřítomných před-

mětů (např. že v nákupní tašce je cukr 

a olej) či osob (např. odpověď tatínkovi, 

který je ovšem momentálně v práci).

Tato hra na „jako“, jak již bylo řeče-

no, rozhodně přináší o mnoho víc než 

jen příjemnou zábavu – ačkoliv i to je 

velmi významné.

Symbolická hra dítěte se zrakovým 
postižením

Symbolická hra se objevuje postup-

ně, od nejjednodušších začátků po pro-

pracované formy, ruku v ruce s tím, jak 



( ( Téma / Pojďte, budeme si hrát

( ( 112018

se dítě postupně učí porozumět světu.

Aby taková hra mohla nastoupit, dí-

tě  musí chápat základní principy sym-

bolu. Napadlo vás někdy, že například 

nakreslená kopretina je symbolem kop-

retiny na louce či vyfotografovaná žirafa 

symbolem živého zvířete?

Pro dítě, které dobře vidí, je to sa-

mozřejmé. Aniž ho to kdokoliv cíleně 

učí, bezděčně chápe, že nakreslená kop-

retina je prostě kopretina a fotka žirafy 

je žirafa.

Podívejme se však na to z  hledis-

ka dítěte, které špatně vidí, nevidí ne-

bo potřebuje ke zrakové práci množství 

pozornosti a  soustředění. Symboly se 

totiž mohou velmi výrazně lišit od toho, 

co představují.

Chápe nevidomé dítě, že kopreti-

na na hmatovém obrázku reprezentuje 

skutečnou? Možná obrázek s  reálnou 

květinou spojit nedokáže, možná jen 

opakuje, co mu řekli dospělí, kteří mu 

„uměle“ spojili obrázek se skutečným 

objektem.

A  jak spolu souvisí žirafa na foto-

grafi i se živou žirafou – dítě, které vidí 

jen rozostřeně blízko před očima, nemá 

možnost vidět toto vysoké zvíře jako 

celek (pokud vůbec mělo příležitost ná-

vštěvy zoo)? Nepředstírá se zde spíše to, 

že obrázek (fotka) je totéž jako jiný sku-

tečný objekt (při hmatovém vnímání či 

zhoršeném vidění to žádnou souvislost 

nemá)?

Zatímco vidící dítě si poměrně 

rychle a  BEZPRACNĚ spojí obrázek 

s  reálným objektem, dítě se závažným 

zrakovým postižením, aby tomuto spo-

jení rozumělo (nikoliv opakovalo po 

dospělých bez porozumění), postupu-

je do velké míry přes vyšší racionální 

procesy: obrázek (byť hmatově prove-

dený) poznává složitější cestou. Porov-

nejme to na příkladu prohlížení myšky 

na obrázku (dítě – tučným písmem, ro-

dič – netučným). Jak už víme, nejedná 

se o  opravdovou myšku, ale o symbol 

(hmatový obrázek) myšky:

Vidící dítě: „Na obrázku je myš.“

Nevidomé dítě: „Co by to mohlo být? 

(případně ještě: co je tohle? to k  tomu 

obrázku také patří? ne, to je něco jiného, 

to teď neřeš, a co jiného? ne, prohlédni si 

tohle, tady je to odlepené, to nevadí, dej 

ruce sem, co je tady?), je to chlupaté → 

to bude zvíře, má to oči, vážně asi zví-

ře má to dlouhý ocas – ha! to by mohla 

být myš!“

Vidící dítě: „Co ta myška bude dělat?“

Nevidomé dítě: „Mám to – a teď si mu-

sím odpočinout, už dost!“

Vidící dítě „pracuje“ s  myškou da-

leko dříve, než dokáže zdůvodnit, které 

znaky poukazují na to, že se jedná o ob-

rázek myši. Myšku poznává, dalo by se 

říci, „jen tak“. Naproti tomu dítě se zá-

važným zrakovým postižením musí být 

velmi soustředěné, cílené, systematicky 

pracující, potřebuje dlouhou výdrž, vní-

mavého průvodce (např. rodiče, který 

má dost času, dítě jemně vede, rozpozná 

verbalismus atd.), předchozí zkušenost 

(s obrázkem i  reálným objektem), dob-

rou paměť, citlivou jemnou motoriku, 

schopnost zpracovat hmatový vjem, ... 

Zajímavé je položit si základní otáz-

ku: Pracuje dítě jen v  představě, nebo 

má obrázek s čím spojit, k čemu přiřa-

dit? Tedy – jednoduše řečeno: Zná ži-

vou myšku?

A co například modely? Může se 

jednat o  symboly velmi náročné k  po-

rozumění: plastový koláč pro panenky 

se liší materiálem, teplotou, uložením 

v dětských hračkách (ne ve spíži), chy-

bějící čichovou a chuťovou charakteris-

tikou a navíc téměř nulovou hmotností, 

plyšový pavouk neodpovídá velikostí, 

neživostí, materiálem ani kontextem, 

malinké autíčko samo nejede, nevydává 

zvuky, ...

Jistě by to bylo na dlouhou odbor-

nou studii, proč je symbolická hra dí-

těte se závažným zrakovým postižením 

málo rozvinutá nebo velmi odlišná. Je 

velmi obtížné symbolizovat a hrát si na 

něco, pokud dítěti ještě nejsou zřejmé 

souvislosti, pokud je dítě teprve na za-

čátku cesty k porozumění.

Symbolická hra by ale během vý-

voje dítěte rozhodně chybět neměla, 

naopak je třeba ji u  dětí se zrakovým 

postižením podporovat všemi dostup-

nými prostředky. Inspirovat nás mohou 

následující příhody ze života.

Jo, takhle! 
Honzík působil tak, jako by nebyl 

schopen dobře vnímat, o čem se mluví. 

Vypadalo to, že se společného hovoru 

neúčastní, ale fantazíruje si o svých vě-
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cech. Jednou se mluvilo o autě a Hon-

zík náhle vzkřikl: „Buďte zticha!“ A za 

chvilku ještě přidal: „Zazpíváme si!“ Na 

první pohled zcela nezúčastněný projev. 

Při další komunikaci se ovšem ukázalo, 

že chlapec je naopak naprosto přesně 

„in“: když s  rodiči a sestrami vyjedou 

autem, tatínka silně znervózňuje dětský 

halas, a tak často dozadu houkne: „Buď-

te zticha!“ Maminka se snaží uklidnit 

situaci tím, že děti zabavuje, aby byly 

klidnější: „Zazpíváme si!“

Všímejme si, zda dítě nesymbolizu-

je jiným způsobem, souvisejícím s mož-

nostmi jeho vnímání.

Veronika tuze toužila s  maminkou 

naklepávat řízky. Zrovna měla naroze-

niny, a  tak dostala dětské nádobíčko, 

v  němž nechyběla ani palička na ma-

so. Maminka už měla připravené maso: 

plátek vložila mezi dětské prkénko a pa-

ličku. Veronika se s nadšením pustila do 

naklepávání, ale vzápětí byla úplně ne-

šťastná. „Já chci klepat jako ty!“ volala 

na maminku. Tohle prostě nebylo ono. 

Veronika byla zklamaná, protože její 

plastové nádobí nedokázalo způsobit 

stejné zvukové efekty jako maminčino 

opravdové. Navíc nebylo možné docílit 

ani požadovaného výsledku, tj. rozkle-

paného masa.

Pokud je to jen trochu možné, dovol-

me dítěti „pracovat“ se skutečnými před-

měty, aby mohlo pocítit, že napodobuje 

činnost dospělých.

Péťa dostal knížku hádanek. Na jed-

né stránce byla nalepená skutečná sirka 

a  vedle text: „Hlavička když zčervená, 

konec nožky znamená.“ Přes všechnu 

snahu o  nápovědu bylo nakonec třeba 

prozradit, že se jedná o  sirku. „Cože?“ 

divil se Péťa. „Sirky my doma máme, 

ty ale chrastí!“ A dále: „Nesahej na to!“ 

Tak zopakoval větu, kterou doma ve 

spojitosti se sirkami slýchá.

S  fantazií a  smyslem pro humor ob-

měňujme kontext, při hře např. schovej-

me míč do pračky, klíč navlékněme na 

špejli, kolíčkem na prádlo spojme pár 

bot, na malém koberečku pohoupejme 

dítě, oblečme si rukavice na nohy či obuj-

me boty na ruce, mluvme s hlavou v hrn-

ci, otočme stůl nohama vzhůru...

Maminka říká Mařence: „Tak utíkej 

přece přivítat tátu!“ Mařenka stála, ani 

se nehnula. „To není táta,“ zašeptala si 

pro sebe. „Myš!“ dodala. „Ale ano, je 

to tatínek!“ povzbuzovala ji maminka. 

Tatínek se k Mařence nakonec rozběhl: 

„A  kdo by to asi byl?“ Mařenka se ho 

nejdříve nesměle dotkla, ale za chvil-

ku už ji tatínek vyhazoval do vzduchu. 

A  co že se vlastně přihodilo? Tatínek 

každý příchod z práce ohlašoval Mařen-

činou oblíbenou písničkou Mámo, táto, 

v komoře je myš. Jenže dnes tatínka bolí 

v krku...

Podporujme dítě, když symbolizu-

je. Vytvářejme mu cíleně další symboly. 

Např. klíčenka s rolničkou je Josífk a, před 

obědem se zazpívá vždy stejný popěvek, 

při podávání hřebenu s  ním ťukněme 

o umyvadlo, ... 

Knihovna hmatových knížek
Doporučujeme klientským rodinám 

možnost půjčování knížek s hmatovými 

obrázky a  pohádek či příběhů s  před-

měty, které velmi významně podporu-

jí mnoho oblastí vývoje dítěte, mj. také 

symbolického uvažování.

Knížky a  předmětové příběhy se 

půjčují poštou, nemusíte tedy kvůli to-

mu nikam cestovat.

Knihovnu hmatových knížek pro-

vozuje Asociace rodičů a  přátel dě-

tí nevidomých a  slabozrakých v  ČR. 

O zasílání knížek a příběhů lze požádat 

na adrese khk.asociace@gmail.com. 

Knihovna je vyústěním projektu Tactus.

cz, podporujícího tvorbu hmatově ilu-

strovaných dětských knížek. Vše o pro-

jektu Tactus.cz najdete na 

www.tactus.wz.cz.

Terezie Kochová, Asociace rodičů 

a přátel dětí nevidomých 

a slabozrakých v ČR
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Černobílé hračky

Před rokem a půl se mi, po dvou více-
méně zdravých klucích, narodilo třetí 
dítě, moje holčička, princezna, dcerka 
Berenička. V jejím třetím měsíci jsme 
se při kontrole na očním dozvěděli, že 
má těžkou oční vadu. Doslova se s ná-
mi zatočil svět. V  té době by mne ve 
snu nenapadlo, že až se rok s rokem 
sejde, budeme smlouvat s  osudem, 
aby to byla pouze oční vada. Se zrako-
vým handicapem jdou ruku v ruce po-
tíže s  psychomotorickými funkcemi. 
Ty má naše Berunka narušené. V této 
chvíli má Berunka nystagmus a stra-
bismus, vše ostatní je ukryto pod dia-
gnózou „významné globální zpoždění 
psychomotorického vývoje“. Jinými 
slovy – něco je špatně, ale zatím nikdo 
neví co a každé další vyšetření přináší 
více otázek než odpovědí. 

V  18 měsících Berunka odpoví-

dá vývojově dítěti ve věku 7–9 měsí-

ců. A proto je potřeba k jejímu rozvoji 

přistupovat jinak. Každou maličkost, 

která je pro zdravé děti samozřejmos-

tí, je potřeba vybojovat. A protože hra 

je  branou k poznávání, věřím, že bude 

i cestou k Bereniččinu rozvoji. Berunka 

ve svých 9 měsících, kdy jsme započali 

spolupráci s ranou péčí, byla zrakově ve 

fázi novorozence a nebyla schopná na-

vázat oční kontakt.  Začínali  jsme te-

dy se světelnými objekty, poté přidali 

výrazné černobílé vzory, které Berunka 

preferuje dodnes. Pokud má správné 

podmínky, tak dnes ukouká i  jemnější 

vzor. Čeká nás stále velmi dlouhá cesta, 

ale s každým nepatrným pokrokem za-

žíváme pocity opravdového štěstí. Bere-

ničce se snažíme věnovat co nejvíce ča-

su, společně zpíváme a prostřednictvím 

hudby, melodie a  rytmu naše holčička 

objevuje pohyb. Snažíme se Berunku 

motivovat  i v jemné motorice, kde má 

ovšem ještě velké rezervy. Pro stimulaci 

i ve chvílích, kdy nejsem do hry přímo 

zapojená, jsme vybudovali Berušce her-

ní koutek s kontrastní hrací dekou, za-

věšeným zrcadlem a  dostatečně výraz-

nými a stimulujícími hračkami. 

Ve výběru hraček jsme museli upra-

vit kritéria, protože běžné hračky Be-

runku příliš nezaujaly. Také vše stále 

ráda okusuje. Zřejmě si tím kompen-

zuje zrak. A tak jsme při výběru hledali 

vhodné hračky i z tohoto pohledu. Své 

místo u nás tedy získaly textilní knížeč-

ky, které Berunku velmi baví a navíc ji 

velice pomáhají v  tréninku přenosu 

pozornosti. To byl začátek cesty, která 

vedla k založení našeho e-shopu cerno-

bilehracky.cz,  specializovaného na sti-

mulující černobílé a kontrastní hračky. 

Přála bych si, aby naše hračky pomáha-

ly a  dělaly radost dalším dětem, a  tím 

i  jejich rodičům – tak, jako pomáhaly 

nám.  Rádi také používáme světelný pa-

nel v kombinaci s průsvitnými barevný-

mi prvky, které jsou díky světlu krásně 

zvýrazněny. Nedávno  došlo i  na iPad 

a skvělou aplikaci EDA PLAY. Děkuje-

me za ni, je jedinečná! 

Dnes to vidím všechno jako cestu 

sama k  sobě. Berunka je skutečně dar. 

Je to můj učitel. Přes ty jednotlivé fáze 

přijímání nemoci a faktu, že naše před-

stavy nebudou vyslyšeny, vím, že žiju, 

i když někdy vyčerpaná a smutná, jindy 

šťastná a plná naděje... žiju. 

Markéta Flamhum

Náš e-shop nabízí černobílé a  kon-

trastní hračky, ideální pro stimulaci zra-

ku. Překvapilo nás, když jsme chtěli koupit 

vhodné pomůcky, že žádný specializovaný 

obchod se sortimentem k  této problema-

tice neexistuje. Vzhledem k našemu krea-

tivnímu založení jsme měli původně plán 

hračky vyrábět. Ovšem člověk míní, děti 

a život mění. Za www.cernobilehracky.cz 

nestojí žádná velká fi rma, ale jen jedna 

rodina s nemocnou holčičkou. Se vším, co 

k tomu patří: nedostatkem času, omezený-

mi fi nancemi. A tak i když máme spoustu 

vlastních nápadů a námětů, odkládáme je 

zatím do fronty a stavíme obchod sice na 

„cizí“ produkci, v drtivé většině ale od lidí, 

které osobně známe. Víme, jak jejich pro-

dukty vznikají,  a že svou práci dělají se 

stejnou láskou a zaujetím, jako bychom 

ji jednou chtěli dělat my.
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Svítící autodráha

Hračky, které mají dráhy nebo koleje, 
bývají velkou zábavou pro všechny 
děti od roku a půl výše. Baví je vytvá-
řet z nich jednoduché stavby a mani-
pulovat na nich s  auty nebo vlaky, 
zaujatě sledují, jak dopravní prostřed-
ky jezdí. Později tuto manipulační hru 
nahradí symbolická hra. Při ní je důle-
žitý příběh a představy dětí, zapojení 
fantazie. Manipulace s hračkami, sklá-
dání kolejí či tvorba dráhy již nejsou 
samotným cílem hry. Díky tomu je pak 
stavba dráhy jen prostředkem k rozví-
jení vlastních scénářů, často s mnoha 
dalšími rekvizitami jako jsou domky, 
figurky, zvířata, ohrádky, mosty, do-
pravní značky a další.

Paní Zabloudilová, maminka dvou-

letého Marečka, nás upozornila na svítící 

autodráhu s autíčkem z Top Shopu. Tato 

dráha má mnoho výhod, které mimořád-

ně ocení právě děti se zrakovým postiže-

ním a jejich rodiče při společném hraní. 

Dílky dráhy se k sobě jednoduše spojují, 

ještě snadněji rozpojují. Dráha je fl exibil-

ní ve všech směrech, je tedy možné z ní 

lehce vytvořit jakýkoli tvar s  použitím 

stále stejných dílků. A to nejen v ploše na 

zemi, zatáčky lze různě naklopit a posta-

vit dráhu, která vypadá téměř jako mísa. 

Dokonce se z dílků dá sestavit nekoneč-

ná dráha ve tvaru obruče – autíčko v ní 

vypadá jako křeček v běhacím kole a po-

souvá ji svým pohybem dopředu.

Pro uložení stavebnice lehce po-

slouží krabice, kam vložíte pospojované 

nebo rozložené dílky. Můžete však také 

celou dráhu jednoduše srolovat jako je-

den pás.

Autíčko svítí díky baterkám, je te-

dy skvěle viditelné za přítmí i denního 

osvětlení,  dráha samotná svítí ve tmě 

po nasvícení.

Fajn zábavu přeje 

Alice Pexiederová, poradkyně 

rané péče, a Marečkova rodina

Škola hrou 
a z pohodlí 
domova

Jmenuji se Hanka Kadlecová a jsem 
matkou téměř sedmiletého Martín-
ka, kterého jsme si před pěti lety 
osvojili z  dětského domova. Martí-
nek má vrozenou kožní nemoc. Ich-
tyóza, slyšeli jste to slovo někdy? My 
předtím také ne, snažíme se proto 
měnit povědomí veřejnosti díky na-
šemu spolku Ichtyóza (www.ichtyo-
za.cz), o  tom ale tento příspěvek 
nebude. Ještě než jsme měli Martín-
ka, představovala jsem si, že jednou 
budu své dítě vzdělávat doma. Jed-
nak proto, že sama mívám často 
noční můry o  škole, především ale, 
abych si své dítě užila na maximum. 
To, že se naše životní cesta a ta Mar-

tínkova spojily, mne v mém rozhod-
nutí jen utvrdilo. Jeho zdravotní stav 
docházku do klasické školky příliš 
neumožňoval, nemluvě o  tom, že 
jsme žádnou, která „by ho chtěla“, 
nenašli. A tak jsme měli naši školku 
domácí, já, on a někdy se přidali i ka-
marádi. Jezdili jsme na výlety, hráli 
si a jak říkáme, „aktivitovali“ jsme.

K rozhodnutí učit se doma i ve věku 

„základní školy“ byl jen krůček. Zpočát-

ku nás trápily obavy, jak to budu zvlá-

dat. Naučím ho vše, co je třeba? Vždyť 

přece nejsem učitelka. Po pár dnech se 

mé obavy rozplynuly a dnes po více než 

sedmi měsících naši domácí školy (1. 

třídy) mohu s čistým svědomím říci, že 

to bylo naše nejlepší rozhodnutí. Zku-

sím vyvrátit časté argumenty v  nepro-
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Na tomto místě se tradičně vě-
nujeme miniseriálu o vývoji hry 
dětí se zrakovým a  kombinova-
ným postižením, tedy tomu, jak 
se hra rozvíjí a co v  jejím vývoji 
nelze přeskočit. Navazujeme na 
text z  minulých čísel časopisu. 
Typologie hry vychází z  práce 
autorek Yolandy Moleman, Ellen 
van den Broek a Ans van Eiden, 
kterou jsme v  českém vydání 
nazvali Rosteme hrou, vývoj 
a podpora hry dětí se zrakovým 
postižením.

Tentokrát se zaměříme na symbolic-

kou fázi vývoje hry, která následuje po 

manipulační, kombinační a funkční fázi.

Symbolická neboli fantazijní hra se 

může objevit, až když se dítě dokáže 

odklonit od reality a hraje si „jako“, na-

příklad pije z prázdného hrníčku. Neži-

vé věci ožívají, je možné se stát někým 

jiným, události se dějí úplně jinak něž 

v  realitě. Stavba z  kostek se promění 

v  garáž pro autíčka, vzápětí je hradem 

pro princeznu.

Počátek symbolického myšlení před-

stavuje obrovský skok ve vývoji dítěte. 

Objevuje se nejdříve kolem osmnácté-

ho měsíce věku. Dítě nejprve samo pře-

hrává situace, které v daném okamžiku 

nejsou reálné – například dělá, že spí, 

má zavřené oči, hluboce oddechuje. 

O  několik měsíců později se zaměřuje 

na hry s  předměty kolem sebe, ochut-

nává polévku z  prázdné lžíce, běhá po 

bytě a  dělá, že luxuje. Takovýchto čin-

ností postupně přibývá, roste také počet 

předmětů, které dítě zapojuje do svých 

her. Kolem dvou a půl let se objevují no-

vá témata her, děti přehrávají méně ob-

vyklé situace, které zažily a které v nich 

zanechaly výrazný dojem – například 

návštěvu lékaře, práci na velkém stave-

ništi. K hrám využívají také fi gurky, kte-

ré se stávají hlavními aktéry. Kolem tří 

let se s  fi gurkami začínají ztotožňovat, 

promítat do nich své pocity, přejímat 

různé role a vymýšlet své vlastní herní 

scénáře. Později reálné věci zastoupí je-

jich miniatury (domeček pro panenky 

se zařízením) a  přidává se i  hra se zá-

stupnými objekty. Židle je vlakem, kte-

rý jede za babičkou, kostka ze staveb-

nice se stává autíčkem. Děti v průběhu 

dalších let začínají svou hru vynalézavě 

zdokonalovat, rozpracovávají scénáře, 

zapojují další hráče, jimž rozdávají ro-

le. Děj příběhu už nevzniká náhodně, 

ale má předem jasný scénář, jeden hráč 

může plnit několik rolí najednou, tedy 

chvilku být tatínkem a pak hned panem 

doktorem. I  dítě může být režisérem 

a  vzápětí hercem, přecházet z  role do 

role. Přibližně kolem pěti let si děti hra-

jí na situace, které samy nikdy nemohly 

zažít, v  jejich vlastním životě se neob-

jevily: třeba na piráty, rytíře a kovboje. 

Předškolní věk pak probíhá ve znamení 

„pilování“ symbolické hry a spolupráce 

s ostatními vrstevníky. Starší děti (tedy 

ve školním věku) si začínají hrát méně 

viditelně, ale jejich představivost se stále 

rozvíjí, nepotřebují k  tomu však žádné 

hmatatelné rekvizity.

Jak symbolickou hru podpořit?
Jako dospělí můžeme dětem pomo-

ci rozvíjet symbolickou hru tím, že jim 

poskytneme vhodné hračky a  budeme 

je povzbuzovat v  jejich využívání, při-

pojíme se s nápady, jak na to a čím hru 

obohatit. Společná hra s vámi je pro děti 

vždy velkým přínosem. Užitečné je také 

prohlížení a čtení knížek s příběhy.

Specifi ka symbolické hry nevido-
mých dětí

Tato fáze hry se u  nevidomých dě-

tí objevuje později a  u  každého dítěte 

v  jiné době (uvádí se rozpětí 21 až 86 

měsíců). Důležitým předpokladem je 

znalost situací, chápání pojmů a  toho, 

jak fungují věci kolem nich. Poznává-

ní předmětů nevidomým dětem zabere 

hodně času, proto období hry nastupu-

je oproti vrstevníkům až později. Také 

je potřeba mnohem více dětem pomoci 

a  vzbudit u  nich o  věci zájem, přehrá-

vat jednotlivé situace a ukazovat, jak na 

to. Například jak se jí z prázdného talí-

ře. Dalším důležitým předpokladem je 

rozlišování „já“ a „ty“ a dovednost vy-

jádřit negaci a tím nezávislost na okolí. 

To jsou základy pro rozvoj symbolické-

ho jednání.

Možná vás překvapí, pokud sami 

nemáte osobní zkušenost, že nevido-

mé děti neprojevují emoce jako běž-

ně vidící děti. Nemohly se totiž naučit 

napodobovat výrazy ostatních. Proto se 

u nich na tváři často objeví špatná, nea-

dekvátní mimika.

Nevidomé děti si také hrají mnohem 

častěji na jednom místě, jejich hra je 

tedy statická a vystačí si s velmi malým 

množstvím předmětů. Namísto nich vy-

užívají zvuky a jejich kombinace, napří-

klad zvuky vlaků na nádraží. Pokud je 

chceme podpořit, je třeba se k nim přidat 

a vstoupit do jejich světa. Ve svých hrách 

dlouho hrají jen samy sebe, činnosti 

někoho jiného nepředvádí, spíše o nich 

jen mluví. Herní rekvizity nemusí mít 

vizuální spojitost s tím, co představují, 

a tak se může stát, že nevidomé dítě če-

še panenku kartáčkem na zuby. Použité 

herní předměty často pocházejí z reál-

ných situací, například když děti chtějí 

panence „jako“ umýt vlasy, pustí se do 

toho i  se šamponem. Jejich hra čas-

to obsahuje senzopatické prvky, kte-

ré doplňují charakter činnosti, v tomto 

případě příjemnou a  neodmyslitelnou 

vůni, která mytí vlasů doprovází. Složi-

tější hry jsou pak tzv. „rozhlasové hry“, 

tedy vysloveně zvukové hry, jak je zná-
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me z poslechu rádia. Mohou být slyšet, 

ale je také možné, že existují pouze ve 

fantazii dítěte a to, že si hraje, poznáme 

jen z  jeho fyzických projevů (pohybů 

rukou, stereotypní ťukání předměty do 

tváře). Rozhlasové hry si často hrají ne-

vidomé děti společně.

Pomoci může už jen rozpoznání 

projevů hry a  povzbuzování k  jejímu 

rozvíjení. Více než u běžně vidících dě-

tí je důležité nevidomým dětem ukazo-

vat, pojmenovávat, co se dá s čím dě-

lat, přinášet nové nápady a  s dětmi je 

realizovat. Zapojování dětí do každo-

denních činností (jako je třeba vaření, 

nakupování a praní) je nesmírně důle-

žité, komentování, co se jak děje a  ja-

ké to má kvality (že to krásně voní, je 

slyšet bublání v hrnci), pomáhá dětem 

situace lépe pochopit a uvědomit si, co 

znamenají. Zásadní je také informovat 

další pečující (paní na hlídání, učitelky 

v mateřských školách) o tom, jak přes-

ně si dítě hraje, tím zvýšíte šanci, že 

i další lidé se budou umět zapojit do je-

ho hry a podpořit ji. Hru nevidomých 

dětí nepovažujte nikdy za dětinskou, 

i když může vypadat jinak než u jejich 

vrstevníků.

Specifi ka hry slabozrakých dětí
Slabozraké děti si začínají hrát na 

symbolické úrovni přibližně v  roce 

a půl. Situace, které se odehrávají dale-

ko od nich, jim nemusejí vůbec nic ří-

kat, prostě o nich nevědí, jsou jim ne-

dostupné. Proto bývají déle než u běžně 

vidících dětí námětem her spíše činnos-

ti, které dobře znají ze svého každoden-

ního života. Co se přesně odehrává za 

pokladnou v obchodě, to jim může uni-

kat. Někdy se stává, že jsou fascinovány 

hračkami natolik, že se jich potřebují 

nejprve nabažit, než se konečně pustí 

do hry. Například se jim tak zalíbí zvuk 

pokladny při hře na obchod, že jej ne-

budou chtít jen tak opustit. Je třeba jim 

vysvětlit, co se vlastně s pokladnou dělá, 

aby měly k dispozici všechny potřebné 

souvislosti.

Je užitečné, když hračky pro slabo-

zraké děti budou dobře přístupné a vidi-

telné. Děti budou mít dostatek možností 

na jejich prozkoumání. Garáž, autodrá-

hu či domeček pro panenky umístíme 

do výše očí na nízký stolek, u  kterého 

děti mohou stát či klečet. Dráhy mohou 

být barevně zvýrazněny, děti pak snáze 

postřehnou jednotlivé zatáčky a parko-

vací místa, budou tak umět snadněji 

autíčka zaparkovat a  rozvíjet svou hru 

s  nimi. Pokojíčky mohou mít barev-

ně rozlišené stěny a  podlahy, nábytek 

v kontrastních barvách vůči podkladu. 

Některé detaily herních prvků jim mo-

hou komplikovat vlastní hru, proto ne-

budeme trvat na tom, aby si kolejnice 

dráhy spojily vždy jen samy (i když už 

to umí), protože v  tomto případě by-

chom narušili průběh a smysl celé hry. 

Důležité je i  obohacování her dalšími 

doplňky. Ve školkách mívají tematicky 

zaměřené herní koutky, v  jednom se 

staví, hraje s  dráhou, jinde je obchod 

a na dalším místě zas možnost převlék-

nout se třeba za princeznu nebo hasiče. 

Pro děti bývá atraktivní mít truhlu s ně-

kolika převleky i doma. V rozproudění 

hry může pomoci naše aktivní přítom-

nost, drobný nápad či nápověda, co se 

k dané roli hodí. Obohacení hry zvuky 

a výraznou mimikou a gesty bývá také 

zásadní, proto jimi nemusíme šetřit.

S dotazy na podporu vývoje hry své-

ho dítěte se obracejte na poradkyně ra-

né péče. Rády vám pomohou přijít na 

to, jak postupovat právě u vašeho dítěte 

a jak jeho současnou hru obohatit či po-

sunout dále. 

Kniha Rosteme hrou je v  EDOVI 

k  zapůjčení (pro klienty) nebo i  k  za-

koupení.

Alice Pexiederová, poradkyně 

rané péče, redaktorka českého 

překladu knihy Rosteme hrou



EDA 

OTEVÍRÁ

E-SHOP

Udělejte radost 
sobě i dalším lidem 
nákupem v našem 
novém e-shopu

Na www.eshop.eda.cz pořídíte dárky pro malé 
i velké. Nákupem podpoříte činnost naší 
neziskové organizace EDA. Děkujeme.

Pro iPady i Android tabletyZDARMA

Zjistěte, co se skrývá 
v krabici a ve tmě
V aplikaci EDA PLAY TOBY jsou nové úkoly. Dítě dotykem 
na obrazovku postupně odkrývá, co se skrývá ve tmě, a zjišťuje, 
co vykukuje z krabice. Hru na tabletu lze velmi jednoduše doplnit 
o skutečné předměty - krabice, košíky, hračky - a úkoly přehrávat
také v realitě. Můžete tak pomoci dětem objevovat okolní svět
a podpoříte rozvoj jejich zrakového vnímání.

Procvičujte dovednosti také s obrázky 
v pracovních listech

Aplikace EDA PLAY TOBY i pracovní listy 
s ilustracemi z aplikace jsou dostupné ke stažení 
zdarma. Více informací najdete na: 
www.edaplay.cz/eda-play-toby 
a www.edaplay.cz/aktivity



Poradkyně rané péče bude v intervalech 2 – 12 týdnů

docházet přímo do vaší rodiny a pomůže vám:

� porozumět projevům dítěte,

� vybrat pro ně nejvhodnější stimulační hračky, pomůcky a metody,

� co nejlépe využít raný věk dítěte k podpoře jeho maximálního rozvoje,

� vyznat se v tom, jaké důsledky má stav dítěte na každodenní život
celé rodiny,

� seznámit vás s možností podpory, na kterou máte jako rodič nárok.

Odborníci vám pomohou zprostředkovat právě takové informace, které mezi jednotlivými
lékařskými kontrolami potřebujete, abyste se mohli svému dítěti užitečně věnovat.

Pracoviště rané péče patří mezi služby sociální prevence a existují ve všech krajích ČR. Můžete
oslovit kterékoli pracoviště a všude se dozvíte, jaká konkrétní služba může pomoci právě vám.

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let,

jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození,

komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy

a smyslového nebo fyzického postižení.

Seznam jednotlivých pracovišť najdete v Registru poskytovatelů

sociálních služeb nebo nairegistr.mpsv.cz www.aprp.cz.

Co je raná péče a komu je určena?

Služba je

poskytována

ZDARMA

www.eda.cz

EDA cz, z. ú.

Filipova 2013/1
148 00 Praha 4

+420 224 826 860tel.:

info@eda.cze-mail:

Pracoviště je členem

Asociace pracovníků v rané péči (APRP).

www.aprp.cz




