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Mámo! 
Objímej mě často, ať nejsem 

nedomazlený! 
  

Dotyk je základní lidskou 
potřebou! 



Ústa jsou ohniskem kojenecké 
vnímavosti (receptivity), která ani 
později zcela nezmizí .… Kojení 

není pasivita nebo netečnost - je to 
spolupráce. Otevřenost, dychtivé 

vystavení se tomu, co je 
poskytováno. Dobře vnímat a 

přijímat znamená důvěřovat, a 
tomu se dítě učí nejvíce v prvních 

měsících života. 



Chvíle kojení či krmení jsou hlavními 
událostmi dne – mají být plné pohody… 

Kojení je základní školou sociálního kontaktu 
a důvěry, která má zůstat na celý život 

základním vyladěním.….  



Nemusíte se bát maminko, že by 
v prvním půl roce života hrozilo 

rozmazlení dítěte! Jeho potřebu 
útěchy a potravy ihned 

uspokojujte.  

Když má dítě bolesti bříška nebo 
má hlad, jenom ho držíte nebo 

houpete, čímž ho cvičíte v 
odříkání, ve snášení frustrace, v 

prožitku hněvu i strachu a v 
poznání, že se u vás nakonec 

vždycky najde bezpečí, že je u vás 
očekáváno, cítí se milováno … 



Kojenec musí pociťovat vaši stálou 
blízkost i v noci. Izolaci malého 
dítěte v dětském pokoji někteří 

dětští psychologové 
nedoporučují.  

Pod vaší primární ochranou, v 
zóně bezpečí - v hnízdě - se může 

cítit skutečně 
chráněné. Nejpřirozenější je 
nechat dítě spát buď ve vaší 

posteli – jako v zóně bezpečí – 
nebo těsně vedle v kolébce.  



Zásadním mezníkem je pasení 
koníčků (3. měsíc) – jde o 

symetrickou oporu loktů a pánve, 
přičemž břicho je drženo nad 

podložkou. Od 4. měsíce se dítě z 
polohy na zádech začne přetáčet 
na bok a dokončení otáčení na 
břicho se děje kolem 6. měsíce.  

Od 7. měsíce nastupuje plazení 
bez účasti dolních končetin, znovu 
poloha na čtyřech a lezení. Z této 

polohy jde do šikmého sedu a 
později i do sedu s nohama před 

sebou. 



Zhruba od 7. měsíce se rozvíjí první 
počátky předvídavého myšlení a 
cílevědomého jednání. I v této 
době má dítě potřebu utěšující 
blízkosti u sice často – ale už ne 

vždy – přání dítěte plnila.  

Mezi 7.a 12. měsícem se chystá 
tzv. psychologické narození, kdy 

se na rozdíl od biologického 
narození – porodu – mění neurčité 

„MY“ (jednota dítěte s matkou) 
v jasné „JÁ“ a „TY“, což je 

psychologicky vzato hlavní událost 
prvního roku života! 


