
Vývinové obdobie
              Dojča



                           Zlatá hodina
„Čerstvé mamičky by si tesne po pôrode nemali nechať deti ,uniesť‘

Táto prvá, alebo „zlatá“ hodina dokáže úplné zázraky: dieťa upokojí a 
tou najprirodzenejšou cestou posilní jeho imunitný systém proti 
všadeprítomným infekciám. Navyše uľahčuje začiatok dojčenia. 
Umožňuje zamilovať sa – dieťa je bdelé, hodinu po pôrode má 
otvorené oči a hľadá očný kontakt. Pomáha dieťaťu lepšie sa    
adaptovať „na svete“ – matkino telo je zdrojom tepla a známych     
zvukov (hlas, dych, srdcový rytmus).



Poradie vývinu zmyslov v prenatálnom 
období
• Citlivosť kožných nervových zakončení : na dotyk, hmat, teplo, 

chlad, bolesť a tlak (okolo 20 týždňa)

• Citlivosť proprioceptívna: v svaloch, šľachách a kostiach

• Vestibulárna citlivosť (analyzátor dozrieva okolo 5. mesiaca)

• Chuťová citlivosť (asi od 7. mesiaca)

• Čuchová citlivosť (asi od 30. týždňa)

• Sluchová citlivosť (asi od 35. týždňa) 

• Zraková citlivosť (až postnatálne)



                                       Zmysly 
Chuť
• Už dve hodiny po narodení môže u deti nájsť odlišné výrazy tváre pri 

ochutnávaní sladkých, slaných, kyslých a horkých tekutín.
• Uprednostňovanie chutí v neskoršom veku závisí od zvyklosti matky v 

prenatálnom období a preferencii deti v prvých mesiacoch života



Čuch
• Už novorodenci rozlišujú medzi rozličnými vôňami ( jahodovou, 

vanilkovou) či zápachmi (rybací, pokazených vajec).
• Dieťa reaguje na ne zmenou výrazu tvare. 

• 1-týždňové dieťa rozpozná podľa pachu prsníkov vlastnú matku medzi 
cudzím

• 2-týždňové deti rozlišujú medzi dojčiacimi matkami pokojne a 
nepokojne osoby

• 2-týždňové deti rozlišujú podľa pachu matku a  otca 



Sluch

•  Reaguje pohybom tela na silný zvukový alebo svetelný podnet. Čím je 
starší, tým viac reaguje na menej hlučné podnety. 

• 1.-3. mesiac, rozoznáva tón hlasu ako obsah. Využívať každú 
príležitosť na slovnú komunikáciu. Rozlišuje hovorovú reč od hudby. 
Začína otáčať  zrak na stranu, odkiaľ prichádza zvuk.

• 4.-7. mesiac, chápe základy komunikácie, rozlišuje hlas podľa osôb, V 
tomto veku je dôležité zistiť poruchu sluchu (dieťa nereaguje na 
matkin hlas, v treťom mesiaci nezačne žvatlať)  Dobrý sluch je 
základom pre vývoj reči. 

• 8.-12. mesiac, rozlišuje medzi prísnym a láskavým tónom, aj keď nevidí 
tvár osoby, ktorá sa mu prihovára.



Zrak
Zraková ostrosť
• Po narodení je veľmi slabá
• V 2.-3. mesiaci nie sú deti schopné vidieť drobné detaily 
• V prvých 6 mesiacoch značný pokrok
• V 1 roku mnohonásobné zlepšenie, nie však dokonalosť

Vývin farebného videnia

• Okolo 2. mesiaca rozlišovanie červenej a zelenej farby
• Asi v 3. mesiaci vnímanie modrej farby
• V 4. mesiaci schopnosť vnímať základné farby spektra
• Preferencia červenej a modrej.



Plač
• Plač dieťaťa je prirodzený spôsob komunikácie s rodičmi a okolím. 

Svedčí o dobrom psychickom a fyzickom stave dieťaťa. Dĺžka plaču 
závisí na individualite dieťaťa. Môže v prvých týždňoch plakať jednu 
až tri hodiny denne. 

Intenzita
• Plač detí môže dosiahnuť aj 80-85 
   decibelov. 
 Takúto intenzitu dosahuje napríklad
 poplašná siréna. Je to hraničná 
 hodnota pre psychiku, kde pri jej
 dlhodobom vystavení spôsobuje 
 psychické problémy. Je dobré sa pripraviť na takéto pôsobenie na 
psychiku, ktoré vrcholí medzi prvým a šiestym mesiacom po narodení.



Psychomotorika

• Pri prístupe k psychomotorike dieťaťa platí zlaté pravidlo : 
Neponúkať dieťaťu žiaden pohyb, úkon a podobne, ktorý už samo 
neurobilo. Častou "chybou" rodičov býva netrpezlivosť a 
porovnávanie iných detí a ich vývoja v rovnakom veku. Každé dieťa je 
iné a jedinečné. Rodičia by mali prejaviť trpezlivosť nielen vo výchove, 
ale aj pri psychomotorickom vývine svojho dieťaťa.



Cmuľacie obdobie

• Vo veku piatich mesiacov a trvá niekedy až do 1,5 roku jeho života.
• Bábätko všetko čo chytí do ruky a má na dosah vloží do úst a hryzie, 

cmúľa, oblizuje - orálna fáza.
• Z dôvodu rastu zúbkov a svrbenia ďasienka.
• Hlavný dôvod: spoznávanie všetkých predmetov pomocou jazyka, 

pier a ďasien, s ktorým príde do kontaktu.
• Tak zisťuje, či je vec tvrdá, mäkká, studená alebo teplá, hladká alebo 

chlpatá...
• Túžba po objavovaní a spoznávaní všetkého navôkol je veľmi silná a 

dieťatko si neuvedomuje, že predmety môžu byť špinavé a 
nebezpečné (hlavne po ich prehltnutí!).



Najčastejšie choroby

Zápaly horných dýchacích ciest

• Sú najčastejším nákazlivým ochorením. Hoci sa najväčšmi vyskytujú v 
jesenných a zimných mesiacoch, deti na ne môžu ochorieť v 
priebehu celého roka. Väčšinou sú to vírusové infekcie, ktoré môžu 
batoľatá a malé deti pekne potrápiť. 

• Medzi najčastejšie detské ochorenia patria katary horných dýchacích 
ciest. Väčšinou ide o banálne ochorenie nosohltana, ktoré sa však v 
detskom veku môže skomplikovať rozšírením infekcie do oblasti 
stredného ucha, vedľajších nosných dutín, hrtana a priedušiek, 
prípadne do pľúc. V zriedkavých prípadoch môžu byť príznaky 
kataru horných dýchacích ciest prvými príznakmi zápalu mozgových 
blán.



Hnačkové ochorenia
• Ďalším bežným zdravotným problémom sú v detskom veku hnačkové 

ochorenia. Väčšinou sú vyvolávateľmi vírusy. Ale aj hnačky spôsobené 
baktériami (predovšetkým salmonelou).

Ochorenia sprevádzané vyrážkami
•  Niektoré z nich sú už vďaka očkovaniu minulosťou alebo sa objavujú 

len veľmi zriedkavo (osýpky, ružienka), iné sú bežné a dostane ich 
prakticky každé dieťa (ovčie kiahne). Vyrážky sprevádzajú aj niektoré 
choroby bakteriálneho pôvodu, ako je napríklad záškrt, šarlach alebo 
meningokoková infekcia. Veľké množstvo kožných reakcií má však aj 
alergický pôvod (kontaktná alebo potravinová alergia) alebo ich 
môže spôsobiť uštipnutie hmyzom či parazitické ochorenie (svrab).



Dojčenské ochorenia

Dojčenská kolika
• patrí medzi najťažšie a najväčšmi znepokojujúce zážitky 

neskúsených „nových“ rodičov, s ktorými sa stretávajú v prvých 
týždňoch až mesiacoch života svojho dieťaťa.

• Záchvat neutíšiteľného kriku s náhlym začiatkom a koncom. Trvá tri 
hodiny aj dlhšie. Záchvat sa môže objaviť kedykoľvek počas dňa. 
Dieťa sa nápadne napína, ohýba, priťahuje nožičky k bruchu, je 
červené v tváričke.

• Príčiny: návrat potravy zo žalúdka do pažeráka,
      časté vracanie a odgrgnutie, hltavé satie pri dojčení,
      vdýchnutie väčšieho množstva vzduchu, 
      nedostatočné odgrgnutie. 
      



Koniec

         Ďakujeme za pozornosť

 

Vypracoval:
• Dominika Egyedová, II.C
• Regina Kňazovická, II.C
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