
Erik Erikson

Psychologická charakteristika 
věkových období 

věkové období 
1 - 3 roky 



Dítě napodobuje 

Dítě jenom pozoruje a poznává 

Dítě je zvědavé a experimentuje 

Fáze odpoutání 



Milí rodiče! Nechte vaše potomky 
bohatě ochutnávat a 

experimentovat!  

Batolecí hry mají obrovský význam 
pro psychiku dítěte, pokud zajímá 

a baví.  

Hra v období batolete 

V hrách děti nekorigujte! Chtějí 
hlavně poznávat sami. K tomu je 

hra jedinečným prostředkem.  



Slastné prožívání z ovládání situace 

Příprava na práci 

Citové vyrovnání se s těžkostmi 

Význam hry 

Hra rozvíjí svět fantazie 



Dítě i šimpanz napodobují jen 
tehdy, když alespoň částečně 

chápou 

Myšlení v představách 

Kojenec myslel jen o tom, co viděl. 
Batole naproti tomu dokáže myslet 
v představách (tedy o tom co zná, 

ale ve skutečnosti nevidí)  
Představy jsou předpokladem 

motorického učení. 



Dítě rozvíjí chuť k odpoutávání se od 
vašeho rodičovského světa. Ale chce 

mít větší prostor pro svobodné 
rozhodování, ale také stále znovu 

zpětné zajištění v hnízdě. 

Odpoutání s kotvou 

Utíkám z tvého náručí, protože mě 
hrozíš uvěznit ve své majetnické lásce 
– a zároveň potřebuji ujištění, že mě 

stále chceš! 



Citlivost k selhání, k nezdaru 

Sebechvála 

Sebeovládání 

9 známek vlastního JÁ 

Snaha udělat samo 

Vítězný úsměv 

Poznání vlastní osoby va zrcadle 

Nové prvky ve hře …!!! 

Věty v první osobě a užívání Já 

Dětský vzdor 



Dítě sehrává svou roli vysílače 
podnětů a signálů o svých 

potřebách o jejich přijetí rozhoduje 
matka, ne dítě - nemá tu fyzickou 

sílu. Dítě je ale také obdařeno 
velkou mocí, a to schopnosti 

manipulovat a vyvolávat ve svém 
protějšku různé emoce a postoje.  

Repertoár 
citů 



Jestliže dítěti zabráníte, aby 
jednalo, jak právě chce, jestliže 
je třeba i odnesete na místo, 
kde si nepřeje být, je vše v 

pořádku: narazilo na větší sílu, 
než je samo, a muselo se 

podrobit. Ovšem nemuselo 
jednat proti své vůli. 

Období vzdoru 

Vzdejte se pokusů přinutit dítě, 
aby udělalo něco, co dělat 

odmítá – není-li to nezbytné. V 
těchto dvou aktech zabránění a 

přinucení – je zásadní rozdíl.  



Jestliže dítě mohlo zažít 
ve vašem „hnízdě“ pro ně ještě 
ne zcela pochopitelnou, avšak 
chránící, vedoucí, láskyplnou 

autoritu, bude později schopno 
uznat také jiné autority, možná 

někdy pociťované jako 
nepříjemné, například školní 
řád, pravidla pravopisu nebo 

pravidla fungování sportovního 
týmu. 

Vzdor a řád 



Ve 2,5 letech skáče sounož a 
experimentuje s udržením rovnováhy.  

V 18. měsíci se dítě již umí rozběhnout, 
zastavit, otočit a běžet zpět. 

Ve dvou letech chodí po schodech 
střídavě, bez přidržení, umí chodit po 

špičkách, seskočí z malé výšky 

Psychomotorický vývoj 

Ve třech letech bez problémů běhá, stojí 
na jedné noze, skáče do dálky, přeskočí 

asi 5 cm překážku.  


