
Často se mě ptáte, jak nejlépe vybírat hračku pro své děti. Rozhodla jsem se
tedy napsat kratičký návod, jak na to...

Na co si dát pozor?

Pohlaví dítěte není až tak rozhodující
Zde se spíše promítají stereotypy, které jsme převzali od generací před
námi. Znám holčičky, které opravdu nepečují o panenky a panenky je
naprosto nezajímají. Stejně tak znám chlapce, kteří moc rádi malují a pečou.
Nechte oči otevřené a sledujte, k čemu má Vaše dítě blízko. A právě to
podporujte. Vše ostatní se dítě doučí časem, až s tím bude konfrontováno.

Rodičovské ambice
Každý z nás chceme pro své děti jen to nejlepší podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Je skvělé, že se dnes již rodiče nebojí zeptat na názor a
radu někoho jiného. Avšak většina dotazů začíná větou: „Rád/a bych, aby
syn/ dcera rozvinul/a to či ono.“. Při dalším dotazování vždy přijdeme na to,
že jde spíše o rodičovskou ambici, než o zájem dítěte. Stává se tak často v
případech, že se nám narodí svým založením odlišný typ dítěte než jsme my
sami. Chtěla bych Vás poprosit, respektujme přirozené zaměření a založení
našich dětí. Jste velmi zručný a Vaše dítě pořád jen leží v knihách? V
pořádku. Však svět potřebuje i právníky či průvodce. A Vy, maminko, jste
spíš klidnější povahy a narodil se Vám energický raubíř? Chápu. Je to
náročné. Ale zkuste mu důvěřovat a nechte ho zkoušet stále nové možnosti
celým svým tělem. Bavte se spolu o Vašich odlišnostech a ukažte si, v čem
se skvěle doplňujete a co se jeden od druhého můžete naučit. Ani jedno
není špatně, ale Vaše pochybnosti mohou tento pocit v dítěti vyvolat.
Ostatně kolik z nás má tento pocit nepřijetí z dětství stále v sobě.

Jak vybrat 
správnou hračku?
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A na co se tedy při výběru hračky zaměřit?

Věk dítěte
Každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, ale jsou fáze, kterými si prochází
všechny děti. Věk dítěte tedy není přesným indikátorem pro výběr
aktuálního zájmu dítěte, může být ale dobrým vodítkem. Alespoň se máte
čeho chytit a od čeho začít. Pro tento případ jsme pro Vás přichystali filtr dle
věku dítěte postavený podle zájmu v tom kterém věku – často ovšem
nerespektuje doporučení výrobce (pozor na to). Chcete-li ještě větší
podporu, můžete se přihlásit k odběru speciálního newsletteru, který Vás
postupně provede grafomotorickým vývojem dítěte od 0 do 3 let. Stačí
uvést datum narození potomka. Že je Vaše dítě starší? Pak již nastává chvíle
na sledování aktuálního zájmu dítěte.

Aktuální zájem dítěte
Skvělým pomocníkem ve výběru hraček jsou nám naše oči a pozorování.
Čím mladší dítě je, tím více pozornosti na detail vyžaduje.Sledujte, co Vaše
dítě aktuálně nejvíce zajímá a to se snažte podpořit. Není to o tom, co si
myslíme, že by mělo dítě chtít dělat; ani o tom, co u dítěte právě chceme
rozvíjet. Každé dítě má v hlavě automatický program, podle kterého samo
řídí svůj vývoj – stejně jako jiná zvířata či rostliny. Někdy jsou naše ambice
dítě učit spíše překážkou v jeho vývoji, protože se musí kromě vlastního
vývoje vypořádávat ještě s úkoly, které mu klademe do cesty my. Čím mladší
je dítě, tím méně vyžaduje intervence rodiče. Naše asistence je potřeba cca
od té doby, kdy se děti učí chodit.
U batolat budete sledovat, jestli se právě snaží lézt. V takovém případě mu
můžete do prostoru pořídit např. balonek, který mu bude poskytovat důvod
k lezení. Začíná si dítě sedat? Skvělé! Pořiďte mu první židličku. Ideální je,
jste-li o krok napřed. Na to existuje spousta skvělých vývojových grafů,
kterých se můžete chytit, viz např. ten náš z výše zmíněného newsletteru. U
dětí kolem druhého roku si jistě všimnete třeba velké potřeby se Vám „plést
pod nohy“ při domácích pracích. To je ideální čas na to je zapojit.
Promeškáte-li toto období, zájem v pubertě už neočekávejte ;)
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Typ dítěte
Nemusíte být psychologem, abyste poznali, co máte doma. Ostatně, kdo jiný
by měl své dítě znát tak dobře jako my, rodiče. Je Vaše dítko spíše divočejší,
chvilku neposedí nebo je naopak spíš tišší a preferuje bezpečí domova? Je
spíše sportovně založené nebo raději sedí u knih či ve svém výtvarném
koutku? Toto jsou velmi důležité faktory pro výběr hraček. Při výběru hraček
vycházejte ze zájmu dítěte. Vřele doporučuji je respektovat. Ostatně s
každým úšklebkem nad zájmy našich dětí jim vlastně dáváme najevo, že je s
nimi něco v nepořádku. A věřím tomu, že to je to poslední, co chceme.
Musíme se v první řadě často smířit s tím, že dítě, které se nám narodí,
může mít zcela jiné preference a hodnoty než máme my sami. Doporučuji
Vám spíše najít si s dětmi skrz jejich koníčky spojení. Snažte se pochopit, co
je na tom či onom tak baví, bavte se s nimi o jejich zájmech a sdílejte jejich
nadšení. My všichni toužíme celý život po jediném, bezpodmínečném přijetí.

Přesně takto se snažíme vybírat hračky do eshopu i my. Má ta která hračka
opravdu smysl? Není to jen přeplácaným kusem čehosi? Opravdu má šanci
dítě zaujmout či rozvíjet některé jeho potřeby a později zájmy? Je-li nějaká
část sortimentu, která Vám u nás chybí, určitě budu moc ráda za Vaše tipy.
Pro nás je důležité, abychom prodávali jen to, co bychom si sami koupili.
Nechceme domácnosti zahlcovat hračkami, které nenajdou uplatnění. Proto
si na výběru dáváme opravdu záležet. 

Jaké parametry sledujeme my?
 

Funkčnost
V první řadě je pro nás důležité, aby hračka opravdu plnila nějaký smysl.
Chceme, aby nářadí bylo funkční a hračka, aby se zaměřovala pokud možno
jen na jeden smyslový vjem. Z čeho vychází další parametr, který je pro nás
důležitý…

3 - 4



Jednoduchost
Razíme heslo, že v jednoduchosti je síla. Plní-li hračka více funkcí najednou,
odvádí spíš dítě od soustředění. A my rozhodně chceme podporovat
vědomé soustředění než roztěkanost. Dítě spíše zkoumá jednotlivé funkce,
než aby se opravdu zasoustředilo na danou činnost a hračku brzy odkládá.
Chceme, aby hračky byly v jednoduchých tvarech a barvách. Věřte, že život
je už tak dost komplikovaný, a to nejen pro děti, tak proč jim ho ještě více
komplikovat?

Realita
I proto se snažíme vybírat hračky, které na sobě mají zobrazeny obrázky a
výjevy z reálného světa. Čím je dítě mladší, tím více by mělo být
konfrontováno s realitou. Ukážete-li dítěti nejdříve fialovou krávu, budete
mu pak muset vysvětlovat, že fialové krávy vlastně neexistují. Na fantazii je
dítě připravenou až v předškolním věku, kdy už dokáže rozlišit realitu od
fantazie.Mimochodem to samé platí i pro humor, proto pozor na ironii.

Materiál
Snažíme se, aby hračky, které nabízíme, byly z přírodních materiálů. Ne vždy
je vše dostupné z takového materiálu, které bychom si představovali, ale i
takové u nás někdy najdete. V těchto případech vyhrála funkce a přínos
dítěti nad materiálem.

Původ
Původ zboží vždy prověřujeme. Vždy se snažíme hledat nejprve mezi
produkty z České republiky. Pokud jsou cenově dostupné, v nabídce je
najdete. Česká republika je velmi bohatá na šikovné a zručné lidi. Některé
produkty se ovšem nevyplácí prodávat přes distribuci a nechceme Vám
zboží prodávat dráž než je nutné. Najdete u nás didaktické pomůcky a
hračky z celého světa. Hračky mají potřebné certifikace pro prodej v EU.

www.samostatne-dite.cz
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