
Předadaptační proces v MŠ 
 
Vývojová specifika dítěte 2 – 3 letého 

- nárůst schopnosti pozorování a nápodoby pohybu 

- samostatně jí a učí se osobní hygieně 

- rozvoj zejména zraku, sluchu a hmatu 

- objevuje se strach z opuštění rodiči, při omezování spontánních aktivit zlost, dále soucit a radost 

- nedostatek kontaktu způsobuje psychickou deprivaci, zejména při odloučení od matky 

- vztah k vrstevníkům se objevuje až ke konci období 

 

Vývojová specifika dítěte 3 – 4 letého 

- zdokonalování jemné i hrubé motoriky 

- zdokonalení smyslového vnímání  

- vytvářejí se počátky úmyslné pozornosti 

- intenzivní rozvoj fantazijních představ, názorného, intuitivního myšlení, nárůst slovní zásoby, řeč se 

stává hlavním dorozumívacím prostředkem 

- ustupuje vztek a zlost, rozvíjejí se vyšší city – sociální, intelektuální, estetické a etické 

- narůstá potřeba kontaktu, hledání partnera ke hře 

 

Nástup dítěte do MŠ 
- velký přelom v životě rodiny i dítěte (rozpor mezi touhou začít s osamostatňováním dítěte a touhou 

mít dítě co nejdéle pro sebe) 

- vstup do MŠ je pro dítě sociálním mezníkem = zastává svou první sociální roli ve společnosti, mělo 

by mít povědomí o důležitosti této role 

- nejde o krátkodobé pohlídání, ale o přijetí pravidel určité instituce a ochotně přistoupit na jiný 

rytmus a fungování života než v rodině 

- dítě by mělo být pro MŠ zralé, způsobilé a připravené: 

 dozrání tělesného a duševního vývoje 

 schopnost udržování čistoty, určitá úroveň mluvního projevu, sebeobsluha 

 přání dítěte vstoupit do sociálních vztahů s vrstevníky a tedy schopnost odpoutání se od pečující 

osoby 

 

Reagování dítěte v adaptační fázi = stádia reagování dítěte při odloučení od rodiny: 
- stádium protestů = vytrvalý pláč, křik, dožadování se přítomnosti rodiče, odmítání hraček, odmítání 

komunikace 

- stádium zoufalství = dítě přestává s emočními projevy, uzavírá se do sebe, bez zájmu manipuluje 

s hračkou, pozoruje okolí 

- stádium odpoutání od matky = připoutání pozornosti k náhradní osobě (učitelce, staršímu 

kamarádovi), začíná komunikovat s dospělým, postupně se zapojuje do dění ve třídě 

 

Většina dětí zpočátku reaguje pláčem, některé děti mají nástup z počátku bez potíží, po určité době 

nastává zlom a dítě odmítá do MŠ chodit, u některých dětí je nutné docházku odložit na později 

 

Specifické obtíže v adaptačním procesu 
- nezralost dítěte, kdy dítě na nezvladatelné požadavky reaguje agresivitou 

- problémy v sebeobsluze 

- problémy s vyjadřováním (alespoň umět ano, ne) 

- problémy rodičů s dodržováním slibů 

- potlačování potřeby dítěte projevit své pocity 

 

Možnosti předcházení obtížím v období adaptace 
- chodit s dítětem mezi děti, pokud to lze tak přímo do MŠ 

- nechat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka 

- zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy 

- najít si čas na to, aby dítě mohlo udělat věci samo 

- krátce a srozumitelně oceňovat co se dítěti daří a povzbuzovat ho v případě neúspěchu 

- vést dítě k základním návykům společenského chování 

- jasně odmítnout nevhodné chování a postoj podpořit vysvětlením 

- mateřskou školou dítěti nevyhrožovat, ale ani ji nereálně nevychvalovat 

- zacházet opatrně se sliby a slíbené se snažit dodržet 
 


